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و  است  چشمگیر  ایران  در  سرطان  به  ابتال  آمار 
ساالنه افراد زیادی در اثر ابتال به انواع مختلف سرطان 
آنچنانکه  می دهند.  دست  از  را  خود  جان  کشور،  در 
پس از حوادث ترافیکی و بیماری های قلبی و عروقی، 
ایران شناخته  به عنوان سومین علت مرگ در  سرطان 
منطقه خطر  ما در  اساس گزارش جهانی،  بر  می شود. 

متوسط بروز این بیماری قرار داریم.
بیمار  روانی  لحاظ  به  تنها  نه  بیماری  این  به  ابتال 
به  نگرانی  می کند که  تنش و  را دچار  و خانواده وی 
با چالش های عمیقی  را  نیز خانواده ها  اقتصادی  لحاظ 
کرده  سعی  بهداشت  وزارت  گرچه  می کند.  مواجه 
این  درمان  مالی  بار  اقداماتی  گرفتن  نظر  در  با  است 
بیماری را کاهش دهد، اما بررسی های انجام شده نشان 

می دهد، چندان هم در این زمینه موفق نبوده است.
یکی از تبعات تحریم های اعمال شده علیه کشور، 
کمیابی و نایابی و همچنین افزایش قیمت ها در بخش 
دارویی است و بیماران مبتال به سرطان در حوزه تامین 
شده اند.  مواجه  زیادی  مصائب  و  مشکالت  با  دارو 
این  گزاف  قیمت  تا  مناسب  برند  با  دارو های  نبود  از 
دارو ها همگی از جمله مواردی هستند که جان بیماران 

بخش سرطان را با خطرات جدی مواجه کرده است.
موسسات خیریه فعال در حوزه سرطان نیز اگرچه 
به  اما  دارند،  بیماران  این  به  کمک  در  سعی  همواره 
مالی  به کمک  نیاز  بیمارانی که  فراوان  دلیل جمعیت 
دارند و ضرورت طی مسیر اداری برای تشکیل پرونده 
و کمک گرفتن، باعث شده است که چرخه پذیرش 
برخی  و  گرفته  صورت  کندی  کمی  با  گاه  بیماران 
از  اداری  چرخه  در  افتادن  از  هراس  دلیل  به  بیماران 
شوند.  منصرف  موسسات  این  از  کمک  درخواست 
مساله ای که می تواند ادامه درمان آن ها را با مشکالت 

جدی مواجه کند.
درد و دل  پدر یک نوجوان مبتال به سرطان

 ۱۶ سن  از  یعنی  گذشته  سال  ماه  بهمن  از  فاطمه 
انجام  با  می شود.  خون  سرطان  نوعی  به  مبتال  سالگی 
شیمی  و  مشخص  درمان  نوع  تخصصی  آزمایش های 

درمانی او آغاز می شود.
خود  تالش  تمام  که  است  معلم  یک  فاطمه  پدر 
او درباره  را صرف مداوای فرزند اولش کرده است، 
جمله  از  سرطان  به  مبتال  بیماران  دارویی  مشکالت 
بیماران  همه  می گوید:  رویداد ۲4  به  فاطمه  دخترش 
بیماری  برای  شده اند.  مشکل  دچار  دارو  تامین  برای 
فاطمه دو داروی پایه وجود دارد یکی »وین کریستین« 
است  درمانی  شیمی  اصلی  داروی  و  بوده  آمپول  که 
نیاز آن متفاوت است. اصل  و هر ماه هم تعداد مورد 
در  اما  است،  مجاری  یا  فرانسوی  آلمانی،  دارو ها  این 
این  می شود.  بسته بندی  داخلی  دارویی  شرکت های 
دارو از فروردین ماه نایاب شده است. حتی به معاونت 
برخی  تنها  بود.  نایاب  اما  کردیم،  مراجعه  هم  دارو 
داروخانه های خاص با قیمت های سرسام آور این دارو 

را می فروختند.
وی ادامه می دهد: مقدار این دارو در هر بسته یک 
میل بوده که دختر من باید در هر بار مصرف دو میل 
 ۵ تا  دارو  این  تامین  برای  من  کند.  استفاده  را  آن  از 
باز  که  دیگر  داروی  هزینه کرده ام.  هم  تومان  میلیون 
آلمانی  داروی  است  درمانی  شیمی  اصلی  آمپول  هم 
»انکاسپار« است. این دارو هم تا فروردین ماه در چرخه 
درمان وجود داشت و ما با دفترچه بیمه آن را با قیمت 
ماه  فروردین  از  اما  می خریدیم،  تومان  میلیون   7 تا   ۵
 ۲۰ از  دارو  این  خرید  برای  شد.  نایاب  هم  دارو  این 
قیمت آن  به تدریج  بعد  تومان هزینه کرده ایم  میلیون 
به ۳۰ میلیون و 4۰ میلیون و در نهایت ۶۰ میلیون تومان 
را  آمپول  این  قیمت  همین  با  شدم  ناچار  من  و  رسید 
خریداری کنم؛ که مطمئنم در حال حاضر قیمت آن 

بیشتر هم شده است.
پدر فاطمه می افزاید: سایر بیماران مبتال به سرطانی 
خود  داروی  خرید  برای  شدم  مواجه  آن ها  با  که  هم 
قیمت های  و  دارو  شدن  نایاب  مشکالت  همین  با 
روز   ۲۱ هر  من  دختر  شده اند.  مواجه  آن  سرسام آور 
یکبار به این دارو نیاز دارد. این دارو ها عوارض زیادی 
دارند به همین دلیل هم گاهی فاصله میان دو مصرف 
یک ماه هم می شود. آخرین تزریق فاطمه مربوط به 4 
روز پیش بود که عوارض آن مانند حالت تهوع و ...  

در فاطمه آغاز شده است.
این  و  هستیم  اهواز  ساکن  ما  می گوید:  معلم  این 
دارو را از تهران تهیه می کنیم. یکی از مشکالت ما آن 
بود که داروخانه فاکتور خرید دارو را به ما نمی دادند 
در حالیکه ما برای اینکه بتوانیم از موسسه محک برای 
تامین دارو کمک بگیریم به این فاکتور ها نیاز داشتیم  
تا اینکه محک خودش داروخانه ای را به ما معرفی کرد 

و تنها آن داروخانه به ما فاکتور داد.
دارو ها  این  خرید  از  غیر  به  می کند:  عنوان  وی 
برای درمان فاطمه وجود دارد.  نیز  هزینه های دیگری 
به  او  بستری  دوره  این  در  است.  بستری  مدام  فاطمه 
برای  کشید.  طول  روز   ۲8 دارو ها  بودن  سنگین  دلیل 
تامین هزینه درمان او سایر اعضای خانواده مانند برادر 
و خواهر و ... هم کمک می کنند و کنار من هستند چرا 
که واقعا به تنهایی از عهده این مخارج برنمی آیم. این 
اواخر با توجه به باال بودن هزینه ها ناچار شدم خانه را 
بفروشم که بخشی از پول آن را بابت رهن خانه کنار 

گذاشتم و مابقی نیز صرف درمان دخترم می شود.
پدر فاطمه می گوید: معاونت دارو، دارو های هندی 
را جایگزین سایردارو ها در چرحه درمان بیماران مبتال 
اکثرا  دارو ها  این  حالیکه  در  است.  کرده  سرطان  به 
می کند. یک  ایجاد  بیماران  در  زیادی  بسیار  عوارض 
بار ما استفاده کردیم که انقدر عوارض زیادی داشت 
را  مجارستانی  یا  فرانسوی  دارو های  تنها  شد  قرار  که 
انکسپار  داروی  هندی  نمونه  می افزاید:  تهیه کنیم.وی 
و  است  ارزان تر  بسیار  که  دارد  وجود  بیمارستان  در 

موسسه محک این دارو را به رایگان در اختیار بیماران 
می گذارد، اما عوارض آن بسیار زیاد است.

افزایش ناگهانی قیمت داروهای بیماران سرطانی
دانشگاه  علمی  هیات  عضو  جاسب،  کاوه  دکتر 
درباره  اطفال  سرطان  متخصص  و  اهواز  جندی شاپور 
مشکالت بیماران مبتال به سرطان در تامین هزینه دارو 
اطفال  من  تخصصی  حوزه  می گوید:   ۲4 رویداد  به 
نبود  محک  موسسه  اگر  می گویم  جرات  به  و  است 
به لحاظ مالی  ادامه درمان را  ما توان  بیماران  از  نیمی 
نداشتند و قطعا درمان را در نیمه راه رها می کردند.وی 
ادامه می دهد: برخی از بیماران عالقه دارند که دارویی 
هم  بهتری  تاثیر  و  بوده  بهتر  که  کنند  خریداری  را 
دارد مانند داروی »انکاسپار« که در شایع ترین سرطان 
کودکان استفاده می کنیم ابتدا ۳ میلیون تومان بود، بعد 
۵ میلیون تومان شد و امروز ۳۱ میلیون تومان است. به 
نحوی که خانواده بیمار خانه خود را فروخته اند تا بتوانند 
این دارو را که تنها برای یک جلسه کاربرد دارد، تهیه 
کنند.این متخصص سرطان اطفال عنوان می کند: مگر 
موسسات خیریه چقدر می توانند کمک کنند، زیرا ما 
هم با کمبود دارو های وارداتی و هم با افزایش قیمت 
آن ها مواجه هستیم. از بیماران من تا به حال کسی از 
ادامه درمان منصرف نشده است، اما مطئنم بیمارانی که 
تحت پوشش موسسات خیریه نیستند با چنین مساله ای 
شیمی  هزینه  می کند:  خاطرنشان  می شوند.وی  مواجه 
اما  است،  نداشته  چندانی  تغییر  رادیوتراپی  و  درمانی 
مساله دارو های به دلیل کمبود برند های خوب در بازار 
مثال  عنوان  به  است.  کرده  ایجاد  را  زیادی  مشکالت 
سرطان خون شایع ترین نوع سرطان در کودکان است 
و بیشترین دارویی که برای درمان این بیماری به کار 
می رود داروی »وین کریستین« است. این دارو تا پیش 
از این توسط شرکت سبحان تولید شده و به وفور وبا 
قیمت ۳ هزار تومان در بازار دارو قابل خریداری بود. 
اما طی یک سال گذشته بیماران ما ناچار شده اند این 
دارو را از خارج از کشور و با قیمت ۵ میلیون تومان 
تهیه کنند.جاسب با اشاره به اینکه برخی از این دارو ها 
می دهد:  توضیح  می رسند،  فروش  به  هندی  برند  با 
ناچاریم  ما  که  دارند  زیادی  عوارض  هندی  برند های 
آن را استفاده کنیم. اما آن هایی که توان خرید دارند 
برند  همان  گاهی  البته  می روند.  دیگر  برند های  سراغ 

هندی هم در بازار داروی خوزستان یافت نمی شود.
وی اظهار می کند: بار ها متوجه شده ام که سازمان 
برای  نیاز  مورد  دارو های  تهیه  دنبال  به  دارو  و  غذا 
بیمارانی که به سازمان مراجعه می کنند هست، اما مساله 
این است که بیمار در همان زمان دارو را می خواهد که 
گاهی به دستش نمی رسد یا ناچار می شود با هر قیمتی 

که دارو به دستش می رسد آن را خریداری کند.
تامین  که  است  معتقد  جاسب  دکتر  حالیکه  در 
مبتال  بیماران  برای  خوب  برند  با  وارداتی  دارو های 
نباشد  خیریه ها  کمک  اگر  و  است  سخت  سرطان  به 

بیماران ناچار به انصراف به درمان می شوند، اما دکتر 
و  انکولوژی  بخش  مسئول  حزینی  عبدالرحیم  دکتر 
دیگری  نظر  تهران  فیروزگر  بیمارستان  تسکینی  طب 
داشته و عواملی را در دسترسی سخت بیماران به دارو 

موثر می دانند.
99 درصد از دارو های سرطان در دسترس 

هستند
حزینی در اینباره به رویداد ۲4 می گوید: با توجه 
افزایش قیمت ارز و تحریم ها  اثر  به مشکالتی که در 
 99 ندارد.  دارو چندان شدت  مساله  است  ایجاد شده 
درصد از دارو های سرطان در دسترس هستند. اما یک 
سری از دارو هایی که قرار بود از خارج از کشور وارد 
شوند یا دارو هایی که باید وارد شوند در اثر تحریم ها 
نتوانستند وارد کشور شوند که مشکالت مردم مربوط 

به همین ۲، ۳ درصد داروست.
نیاز دارویی در حدی نیست که  اینکه  بیان  با  وی 
در درمان بیمار ایجاد مشکل کند ادامه می دهد: قیمت 
پای کار آمده اند  اما خیرین  یافته است،  افزایش  دارو 
کمک  دارو  خرید  در  دارند  توان  در  که  جایی  تا  و 
می کنند.این متخصص آنکولوژی با اشاره به وجود 4 
مشکل اساسی در حوزه بیماران مبتال به سرطان اضافه 
نظام  است که  به دولت  مربوط  اولین مشکل  می کند: 
توجه  آن  به  باید  کشور  دارویی  مسئوالن  و  سالمت 
در  را  الزم  ارزیابی های  ابتدا  باید  اینکه  یعنی  کنند. 
وارد  را  آن  بعد  و  داده  انجام  دارو  واردات  خصوص 
کشور کنند. به این معنا که برخی دارو هایی که مورد 
استفاده نیست و نیازی هم به آن نیست و گران قیمت 
علت  و  می شوند  یافت  وفور  به  بازار  در  هستند  هم 
واردات  برای  دولت  لذا  نیست؛  آن مشخص  واردات 
همگام  می نویسند  نسخه  که  متخصصانی  با  باید  دارو 
اکتفا  کارشناس  محدودی  تعداد  نظر  به  نباید  و  بوده 
باید تحقیقات میدانی کرده و  کنند. مسئوالن دارویی 
با کمک متخصصان آگاه شوند که چه دارویی بیشتر 

مورد استفاده است و آن ها را وارد کنند.
وی با تاکید براینکه بیماری سرطان ساالنه حدود 
برای دولت هزینه دارد،  میلیارد تومان  تا ۲۰ هزار   ۱۰
می افزاید: مساله دیگر آن است که متخصصان سرطان 
باید یاد بگیرند که دارو هایی که در بازار کم یاب است 
نسخه  در  را  آن  مشابه  و  نکرده  تجویز  بیمار  برای  را 
بنویسند. متاسفانه برخی متخصصان بدون آنکه تحقیق 
کنند که در بازار دارو چه دارو هایی وجود دارد و چه 
نداریم  ما متخصصان حق  نسخه می نویسند.  می گذرد 
دارویی را بنویسیم که در بازار نیست حتی اگر اطمینان 
داشته باشیم که این دارو از همه بهتر است. آنچه مهم 
را  دارو  تامین  و  خرید  توان  بیمار  که  است  آن  است 

داشته باشد.
مشکالت  در  عامل  سومین  اینکه  بیان  با  حزینی 
خود  سرطانی  بیماران  داروی  تامین  برای  شده  ایجاد 
فرهنگ  می دهد:  توضیح  هستند،  مقصر  نیز  بیماران 

کمی  متاسفانه  ایران  در  آنان  خانواده های  و  بیماران 
متفاوت  دارد  وجود  دیگر  کشور های  در  آنچه  با 
صورت  در  می توانند  بیماران  که  معنی  این  به  است، 
به  دیگر  دارو  بازار  در  ایرانی  مشابه  داروی  وجود 
به  باید  پزشک ها  ما  نباشند.  خارجی  داروی  فکر 
بیماران خود آموزش بدهیم که داروی تولید شده در 
مواد  زیرا  نمی کند.  فرقی  آن  مشابه خارجی  با  کشور 
دارو،  داخلی  تولید  برای  سرطان  ضد  دارو های  اولیه 
عامل  می کند:  اظهار  می آید.وی  کشور  از  خارج  از 
به  هستند.  داروخانه ها  مشکالت  این  ایجاد  در  چهارم 
به دالیل مختلف عدالت در سالمت را  این معنی که 
بیشتر  برخی داروخانه ها رعایت نمی کنند؛ که نظارت 
داروخانه  گاهی  می طلبد.  را  سالمت  نظام  سوی  از 
گزینشی عمل کرده و دارو را به همه نمی دهد، برخی 
داروخانه ها نیز منتظر می مانند تا قیمت ارز بیشتر شود 
انکولوژی  بخش  می کنند.مسئول  ارائه  را  دارو  بعد  و 
خاطرنشان  تهران  فیروزگر  بیمارستان  تسکینی  طب  و 
می کند: دولت باید به مراکز درمانی اطالع رسانی کند 
که چه دارو هایی را با چه قیمتی و در چه تعداد وارد 
کرده اند. این شفاف سازی و ارتباط میان سازمان غذا و 

دارو و متخصصان باید افزایش پیدا کند.
را  به سرطان پذیرش مرگ  مبتال  بیماران 

ندارند
در  که  مشکالتی  از  یکی  می کند:  تصریح  وی 
حوزه تامین داروی بیماران مبتال به سرطان وجود دارد 
آن است که بیماران و خانواده های آن ها قبول نمی کنند 
که ممکن است دارو نتواند بیمار را مداوا کند. ایرانی ها 
مرگ  آستانه  در  بیمارشان  که  می کنند  مشاهده  وقتی 
را  دارو ها  تا گران ترین  می فروشند  دارند  هرچه  است 

مرگ  پذیرفتن  کنند.  خریداری  او  جان  نجات  برای 
برای ما ایرانی ها خیلی مشکل است. در موارد بسیاری 
بیمار  فوت  از  قبل  روز  سه  دو،  که  کرده ام  مشاهده 
خانواده تمام زندگی خود را فروخته است تا دارویی 

بسیار گران را برای بیمار خریداری کند.
ما  نباشند  خیرین  اگر  می گوید:  خون شناس  این 
مشابه  یا  ارزان تر  دارو های  ناچار می شویم  متخصصان 
را تجویز کنیم. ما بی حساب و کتاب و بدون ارزیابی 
وضعیت اجتماعی، کاری، مالی، روانی بیماران، برای 
در  می نویسیم.  نسخه  یکسان  صورت  به  بیماران  تمام 
بیمارستان ها  در  مددکارانی  جهان  تمام  در  که  حالی 
روحی  و  اقتصادی  نظر  از  را  بیمار  که  دارند  حضور 
ارزیابی می کنند که به آن طب تسکینی گفته می شود. 
در حالی که در ایران تنها در بیمارستان فیروزگر این 
که  می شود  باعث  ارزیابی  چنین  دارد.  وجود  طب 
پزشک با توجه به شرایط اقتصادی بیمار برنامه درمانی 

بیمار را طراحی کند.
 ۳ درمان  هزینه  خصوص  در  می کند:  عنوان  وی 
گروه درمان پرهزینه، درمان با هزینه متوسط و درمان 
ممکن  گرچه  داریم.  لوکس تراپی  یک  و  هزینه  کم 
با  گروه ها  این  در  شده  تجویز  دارو های  تاثیر  است 
یکدیگر متفاوت باشند، اما تاثیر کم بهتر از آن است 
که بیمار ناچار شود بعد از مدتی به دلیل هزینه باالی 
می کند:  خاطرنشان  کند.حزینی  قطع  را  آن  درمان 
بسیاری  و  بیمه هستند  پوشش  دارو های سرطان تحت 
فرانشیز  پرداخت  با  تنها  و  کمتری  هزینه  با  دارو ها  از 
به قدری قیمت دارو زیاد  اما  بیمار است.  در دسترس 
است که گاهی بیماران توان پرداخت همان فرانشیز را 

ندارند. رویداد۲4  شادی مکی
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رئیس جمهور، حمایت از معیشت خانوار را از بزرگترین 
دغدغه  های کنونی دولت دانست و گفت: برنامه  های دولت 
در حوزه معیشت مردم و اقتصاد خانوار ایجاد ثبات و توازن 

منطقی در قیمت کاالهاست. با تشدید نظارت ها به دنبال مقابله 
با نوسانات قیمتی هستیم که غالبا با ایجاد جو روانی کاذب 

از سوی برخی سودجویان رقم می خورد.حجت االسالم 
والمسلمین حسن روحانی روز یکشنبه در یکصد و هفتاد و 
چهارمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با اشاره به 

برنامه  های دولت برای مقابله با جنگ اقتصادی آمریکا افزود: 
اگر چه تحریم  های غیرانسانی و غیرقانونی آمریکا موجب 

کاهش درآمدهای ارزی کشور شده است و درآمدهای ارزی 
کشور در سال 99، قابل قیاس با درآمدهای ارزی کشور در 

اوایل دهه 9۰ نیست، اما با گذشت بیش از ۲.۵ سال از این 
تحریم ها، دولت با برنامه ریزی  هایی که انجام داده، مانع از 
تحقق هدف شوم آمریکا یعنی فروپاشی کشور شده است.
روحانی با تاکید بر ضرورت حفظ آرامش سیاسی و لزوم 

انسجام در کشور، اظهار داشت: از جمله محورهایی که دشمنان 
این مرز و بوم در کنار جنگ پرفشار و سخت اقتصادی روی 

آن به عنوان مقوم تحریم  ها سرمایه  گذاری ویژه کرده  اند، 
منازعات و اختالفات داخلی است.رئیس جمهور با اشاره به 

ضرورت هوشیاری در برابر توطئه دشمنان تصریح کرد: از همه 
مسئوالن، فعاالن، دلسوزان نظام و کشور دعوت می کنم که با 
حفظ آرامش و عقالنیت سیاسی مانع از اختالفات و منازعات 

شوند و اجازه ندهند برخی افراد معدود با انگیزه  های گروهی، 
جناحی، مقطعی و زودگذر سیاسی زمینه  ساز تحقق آرزوهای 

شوم بدخواهان این سرزمین شوند.روحانی در ادامه با بیان اینکه 
دولت بخش خصوصی را موتور محرک اقتصاد کشور می  داند، 

اظهار داشت: حمایت  های همه  جانبه از افزایش نقش این 
بخش در اقتصاد و واگذاری میدان تولید و صادرات، به  ویژه 

شرکت  های دانش  بنیان، جایگاه مهمی در سیاست های اقتصادی 
دولت خواهد داشت.در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی، 
گزارشی از روند تحوالت در بازار بین بانکی و عملیات بازار 
باز توسط بانک مرکزی ارائه نمود.رئیس جمهور با اشاره به 

اینکه سیاستگذاری پولی در دهه  های گذشته با بی  ثباتی همراه 
بوده است، تصریح کرد: اقدام بانک مرکزی تدبیری به  موقع 
و مهم برای مدیریت نرخ سود با تکیه بر سازوکار بازار است 
و نه بر پایه روش  های دستوری که ثبات بازار را بر هم می زند.

روحانی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی برای هدایت نرخ سود 
بین بانکی از ابزارهای قانونی و بازار باز استفاده کند. عملیات 
بازار باز، حرکتی مفید برای به جریان انداختن اوراق دولتی و 
نقدینگی و تدبیری مهم برای ترغیب مشارکت مردم و پویایی 
آنها در بازار محسوب می  شود.رئیس جمهور با تاکید بر اینکه 
این راهبرد باید کماکان با قوت بیشتر ادامه یابد، گفت: بانک 
مرکزی باید از طریق تسهیل گری پولی و اعتباری، در تعامل 

با وزارت اقتصادی و دارایی آسیب  های وارده به اقتصاد را 
مهار و تعدیل کند. در این زمینه، بایستی، گزارش  های منظم 
از روند عملیات بازار باز و دستاوردهای آن به اطالع عموم 

برسد.روحانی عملکرد دولت در ایفای تعهدات ابزارهای 
مالی اسالمی را تاکنون قابل اتکا دانست و اضافه کرد: بخش 
خصوصی در عرضه اوراق مالی اسالمی جدید طی دهه اخیر 
همواره در بازار سرمایه حضور داشته  است و چنانچه خواهان 

حضور دائم بخش خصوصی و دولت در بازار سرمایه هستیم، 
ابزارسازی های نوین برای تأمین مالی آنها استفاده شود.رئیس 

جمهور با بیان اینکه در عرصه بازار انتشار و عرضه اوراق مالی 
اسالمی هنوز پتانسیل های زیادی برای استفاده وجود دارد، 

اظهار داشت: با استفاده از این فرصت ها فصل جدیدی از تأمین 
مالی بازارمحور باز می شود.

غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده سابق 
مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، 

درخصوص سفرهای اخیر قالیباف به استان ها تحت 
عنوان »نظارت میدانی«، گفت: بیایید فرض کنیم که 
این ادعا درست باشد، ایشان در این سفرها چه میزان 
می تواند نظارت کند؟ برای مثال نزدیک به 8۰ هزار 
پروژه در کشور داریم که روزی زمین مانده است، 
آقای قالیباف بگوید چند پروژه را می تواند نظارت 
کند؟ این چه سبک و سیاق نظارت است؟ نظارت 

میدانی در چنین شرایطی در بین مردم لولیدن است؟ 
ما چند پروژه ملی بزرگ داریم، آیا این پروژه های 

ملی بسیار بزرگ، نباید ناظر داشته باشد؟وی ادامه داد: 
رئیس مجلس می تواند تعدادی از این پروژه های بسیار 
بزرگ را برای خود بگذارد و شخصا آن ها را بررسی 
کند، اما مابقی پروژه ها را کمیسیون ها بروند و نظارت 

کنند، اما آیا این اتفاق افتاده است؟ خیر. من نمی گویم 
خدایی ناکرده نیتش غلط است، نیتش درست است اما 

سبک و سیاقش بسیار بسیار اشتباه است.
جعفرزاده در ادامه با انتقاد از شیوه انجام سفرهای 

قالیباف اظهار داشت: نکته دیگر هم این است که 
کجای دنیا نظارت میدانی به این شکل است؟ نظارت 

میدانی یعنی چه؟ به ما هم بگویند که کدام پروژه ها 

بوده است؟ شیوه مناسب تر این بود که مثال از ۶۰ 
هزار میلیارد تومان پروژه هایی که در سال 99 داریم، 
۱۰ مورد را انتخاب می کرد و آن ده تا که در رأس 
پروژه ها قرار داشت را دنبال می کرد و به مردم هم 

اعالم می کرد که این ها بیشترین اعتبار را می خواهند. 
بعد یک پروژه را گزارش بدهد که مثالً ۲۰ سال این 
پروژه بودجه گرفت و پیشرفتی نداشت، اما من نسبت 
به آن بازدید و نظارت میدانی کرده و تکلیف کرده ام 

که اگر تا سه ماه دیگر درست نشود، فالن وزیر را 
استیضاح می کنیم، آیا این اتفاق افتاد؟ نیفتاد. پس 

نظارت میدانی یعنی چه؟
وی افزود: اصال آیا شما ناظر مقیم هستید که 

نظارت میدانی می کنید؟ شما رییس مجلس و به 
عبارتی ناظر عالی هستید، حاال آقای قالیباف بیاید به 

عنوان ناظر عالی، اطالعات یکی از پروژه هایی را که 
بازدید کرده است ارائه دهد، اگر توانست این کار را 
بکند. پس نشان می دهد که اصالً نظارت میدانی ای 
وجود ندارد و بیشتر سبک و سیاق این کار تبلیغات 
انتخاباتی است.جعفرزاده در ادامه بیان داشت: شما 

فرض کنید مثال در یک سفر استانی یا به قول خودشان 
نظارت میدانی، یک نفر جلوی ایشان به رئیس قوه 
دیگری توهین می کند، بعد صداوسیما میکروفن را 

جلویش می گیرد و می گوید »کسی که بین مردم 
نیاید...« خب این چه سبک و سیاق صحبت کردن 

است؟ انگار همه سناریو از قبل نوشته شده است، 
انشاءاهلل که خدا از این ها قبول کند، اما اینطور نیست 

و مردم خیلی چیزها را می فهمند.این نماینده سابق 
مجلس همچنین در خصوص سفر اخیر فراکسیون 

محرومیت زدایی به مشهد که با هزینه شهرداری مشهد 
و البته به صورت خانوادگی انجام شد، بیان داشت: 

ببینید نظر من این است اصال بگویند این چیزها قبالً هم 
باب بوده است، یعنی شما اکنون وقتی از نماینده های 

دوره یازدهم می پرسید می گویند قبالً هم چندین 
بار کمیسیون ها و نماینده ها چنین سفرهایی رفته اند. 
اما حرف من این است که شما نمایندگان مجلس 

یازدهم ادعای انقالبی گری کردید و قبلی ها این ادعا 
را نداشتند.وی ادامه داد: شماها نمی توانید هرکاری را 

انجام دهید و بگویید بقیه هم انجام می دادند، مثال یک 
آدمی که مسجد می رود و نمازخوان است، نمی تواند 
هرکاری را انجام دهد و بگوید چون فالنی هم انجام 
می دهد من هم انجام دادم. شماها ادعای انقالبی گری 

کردید و گفتید که مدلی جدید از سطح زندگی و رفاه 
اجتماعی نمایندگان ارائه خواهیم کرد و قصد دارید به 
سال های نخست انقالب برگردید، شما این را گفتید و 

کسی این حرف را به شما تلقین نکرد. گفتید مجلس به 
سمت اشرافی گری رفته است و حساسیتی به بیت المال 
ندارد یا گفتید که مجلسی ها از رانت استفاده می کنند، 

مگر همین حرف ها را برای تخریب نمی زدید؟
جعفرزاده اظهار داشت: خب ما هم این حرف ها 
را قبول کردیم و گفتیم درست است و حرف قشنگی 

است. اما وقتی چنین کاری می کنند و مثال ادوار 
گذشته را بزنند، یا گذشته ای ها را انقالبی می دانند 

و آن ها را با خودشان مقایسه می کنند یا می خواهند 
بگویند ما اگر از انقالبی گری حرف زدیم، اشتباه 

کردیم. در هر صورت چون رهبر معظم انقالب هم 
این ها را مجلس انقالبی خطاب کردند، توصیه من به 

این دوستان این است که قدر خودشان را حفظ کنند، 
هنوز سال اول است و اجازه ندهند مردم به این زودی 

ناامید شوند.
وی گفت: البته عده  قلیل و کمی در انتخبات به 
این ها رای دادند، اما اجازه ندهند که همان گروه هم 
ناامید شوند و با خود بگویند که ما پای صندوق های 

رأی رفته ایم و عده ای نماینده انقالبی انتخاب کرده ایم 
و اکنون باید در انقالبی گری آن ها شک کرد. در هر 
صورت فکر  می کنم که باید حرمت کلمه »انقالب« 

را حفظ کرد.

رییس  رییسی   ابراهیم  سید  قضاییه،  قوه  از  نقل  به 
صبحگاه  در  سخنانی  طی  امروز  صبح  قضاییه،  قوه 
نیروی  اینکه  بیان  با  ناجا،  فرماندهی  ستاد  مشترک 

مقتدر  و  تدبیر  با  مهربان،  نیرویی  باید  ما  انتظامی 
نیروی  در  عزیزان  تمامی  داشت:  اظهار  کند  جلوه 
نظم و  برای حفظ  انتظامی و در جای جای کشور 

افراد  نمی گذارند  مجاهدانه  و  می کنند  تالش  امنیت 
را  مردم  امنیت  و شرور،  هنجارشکن  قانون شکن، 
این  در  ایشان  از  لذا صمیمانه  بیندازند  مخاطره  به 

می کنم. تقدیر  حوزه ها 
مؤلفه   اولین  کرد:  تصریح  قضاییه،  قوه  رییس 

ایمان  و  مداری  دین  مقتدر،  نیروی  و  اقتدار جامعه 
می بخشد،  قدرت  انسان  به  آنچه  به خداست؛ 

از  توانایی  و  ذات مقدس کبریایی است. قدرت 
به خدا و کسانی که  انسان های مومن  اوست،  آن 

الهی،  الیزال  قدرت  با  ارتباط  اعتبار  به  دین مدارند، 
هستند. قدرتمند 

به  توجه  اقتدار،  مولفه  دومین  اینکه  بیان  با  رییسی 
باوری است، تصریح کرد:  مردم، مردم داری و مردم 

متدین  از آن مردم  ما  بدانید که قدرت در جامعه 
ما  مردم  علیه  اقدامی  از هرگونه  را  آنچه دشمن  است؛ 

عبارت  است،  بازداشته  تعرضی  و  از هرگونه حمله  و 
متدین  مردم  که  قدرت  مولفه های  مهمترین  از  است 

. هستند
مردم  با  اتصال  کرد:  تاکید  قضاییه  قوه  رییس 

اقتدار  آفرین،  در صحنه حماسه  متدین  مردم  و 
که  است  نکته ای  دومین  نیز  مهم  این  که  می آفریند 

و  ارتباط صمیمانه  و  دارد  نقش  آفرینی  اقتدار  در 
متدین  مردم  داشتن  باور  و  مردم  برای  خدمتگزاری 

است. اقتدارآفرین  صحنه،  در 

سومین  را  خطرپذیری  و  انقالبی  روحیه  رییسی 
به  اعتقاد  با  نیروی  داد:  ادامه  و  دانست  اقتدار  نکته 

پذیری  به مردم، آمادگی خطر  برای خدمت  خدا و 
دارد و خود را در همه جا سپر قرار می دهد تا به 

قرار  امنیت مردم در خطر  نشود و  لطمه ای وارد  مردم 
اقتدار  ایثار،  و  جانفشانی  پذیری  خطر  این  که  نگیرد 

می آفریند.
برومندی  جوانان  به  خطاب  قضا  دستگاه  رییس 

بین مردم عزیز و در  نیروهای مسلح، در  امروز در  که 
فشانی  و جان  پذیری  آماده خطر  ما  انتظامی  نیروی 
افزود: روز اول ربیع االول روزی است که  هستند؛ 

پیامبر  بستر  در  )ع(  امیرالمومنین  فشانی  جان  یادآور 
است؛ این روز بسیار مبارک بوده و روزی است که 
نام  به  ماندگار  فشانی  بزرگ و جان  ایثار  جلوه یک 

برای حفظ جان  که  است  ثبت شده  )ع(  امیرالمومنین 
در خطر  را  عالم هستی، جان خود  پیامبر جان جانان 

می اندازد.
روحیه  همان  روحیه  این  کرد:  تاکید  رییسی 

قوا  کل  معظم  فرماندهی  همواره  که  است  انقالبی 
از همه دست اندرکاران در کشور  نیروها و  از همه 
قضاییه،  قوه  انتظامی،  نیروی  باید  که  دارند  مطالبه 

باید  در کشور  بخش های  همه  و  دولت  مجلس، 
کنند. عمل  و  بیاندیشند  انقالبی 

یعنی  انقالبی  روحیه  داد:  ادامه  قضاییه  قوه  رییس 
و  انجام وظیفه  برای  را  مانعی  هیچ  روحیه ای که 

ایجاد  اجتماعی،  رفاه  ایجاد  جامعه،  در  امنیت  ایجاد 
نشناسد. رسمیت  به  جامعه  در  عدالت  اجرای 

توابین در زمان  به جریان  اشاره  با  ادامه  رییسی در 
توابین  جریان  کرد:  خاطرنشان  عاشورا،  قیام  از  پس 

بسیاری  است و درس های  تاریخ  در  مهمی  جریان 

دارد و درس مهم آن زمان شناس بودن است.
بین  تفاوت  اینکه  بیان  با  قضاییه  قوه  رییس 

گفت:  است،  نکته  همین  در  توابین  و  عاشوراییان 
زمان  انتظامی  نیروی  ویژه  به  ما  مسلح  نیروهای  برای 
باید  اقدام مدبرانه  شناسی مهم است و در زمان خود 

گیرد.  صورت 
نیرو  برای یک قاضی، مدیر و  اظهار کرد:  وی 

دارد. اهمیت  بسیار  شناسی  زمان  امر  هم 
اقتدار  های  مولفه  از  یکی  رییسی گفت: 

معظم  رهبر  مسلح وجود  نیروهای  و  مردم  برای 
این خیمه است و  امروز عمود  انقالب است که 

رهنمودهای خود  با  ایشان  که  است  جایگاهی  این 
می کنند. هدایت  را  صحنه  در  نیروهای 

اعمال  با  اقتدار  اقتضائات  اینکه  بیان  با  وی 
برخی  در  پلیس   امروز  دارد، گفت:  تفاوت  خشونت 

پلیس  آمریکا  در  است.  مردم  نفرت  مورد  نقاط جهان 
پیشه  معترضان  میان  در  را  است؛ چون خشونت  منفور 

است. کرده 
اعمال  و  بودن  مقتدر  بین  اینکه  بر  تاکید  با  رییسی 
نشان  با  اعمال خشونت  بیان کرد:  است،  فرق  خشونت 
دادن قدرت سالح و جایگاه، بر مردمی که امروز در 

و  اروپا عدالت خواهی می کنند  و  آمریکا  در  میدان 
زانو را بر گلوی آن ها قرار دادن و صدای آن ها را 

نیست. اقتدار  کردن،  خفه 
پلیس  در  اقتدار  اینکه  بیان  با  قضاییه  قوه  رییس 

از مردم و حفظ  مردمی جلوه گر است، حمایت 
و  دانست  مقتدر  پلیس  شاخصه های  از  را  آنها  امنیت 

در  مقتدرانه  کرد:  عنوان  انتظامی  نیروی  به  خطاب 
قاچاقچیان  دار،  سابقه  سارقان  ای،  حرفه  سارقان  برابر 

باید  اشرار  و  یافته  قاچاق سازمان  و  مواد مخدر 

ایستاد.
را  تاکید کرد: کسانی که فضای مجازی  وی 

می کنند،  مختل  را  جامعه  و  اجتماعی  امنیت  و  ناامن 
گیرد. برخورد صورت  و  شناسایی  باید 

و  انتظامی  نیروی  برای  بودن  مدار  قانون  رییسی 
اذعان  و  دانست  مهم و محوری  نکته  را  نیروها  همه 

بخشی در  انتظام  ما که کار  امروز عزیزان  کرد: 
بر عهده دارند کار مهمی را  را  جاده ها و شهرها 
این  قانونمندانه  و  با جدیت  باید  و  می دهند  انجام 

به روز شاهد کاهش  تا روز  پیگیری شود  موضوع 
دلیل  به  باختن هم وطنان در جاده ها و شهرها  جان 

مرزبانان  افزود:  قضاییه  قوه  باشیم.رییس  نظمی ها  بی 
از  تیزبین  با چشمان  روز  شبانه  ما  بزرگوار  جانفشان 
مسئوالن،  همه  برای  امروز  و  می کنند  نگهبانی  مرز 

ضرورت  اجتماعی  و  اقتصادی  فرهنگی،  مرزبانی 
را رصد  ناهنجاری ها  و  نفوذ  باز  با چشمی  تا  دارد 

بایستند. شکنان  قانون  مقابل  در  و  کنند 
در  ما  و همکاران  قضایی  تاکید کرد: دستگاه  وی 

نیروهای  و  میدان  در  نیروهای  سراسر کشور حامی 
میدان  در  قانونمدار  صورت  به  که  هستند  انتظامی 

و  هستند  قضاییه  قوه  توانای  بازوی  و  می کنند  عمل 
تاثیرگذار  بسیار  گیری  تصمیم  و  سازی  تصمیم  در 

اظهار  خود  سخنان  پایانی  بخش  در  است.رییسی 
از  و  ایثارگری ها  و  همه جانفشانی ها  از  باید  کرد: 

صمیمانه  انتظامی  نیروی  در  عزیزان  خطرپذیری 
متعال طلب  از خداوند  برای همه آن ها  و  تقدیر کنم 

نیروی  به روز جلوه  ان شاءاهلل روز  تا  مزید توفیق دارم 
عزیر  مردم  و  شود  بیشتر  مسلح  نیروهای  و  انتظامی 

اقتدار  و   تدبیر  مهربانی،  سه خصوصیت  با  را  پلیسی 
ببینند. میدان  در 

رئیس جمهور در جلسه ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت:

دشمنان برای اختالفات 
داخلی سرمایه  گذاری

 ویژه کرده  اند

رئیس قوه قضاییه گفت: روحیه انقالبی و خطرپذیری اقتدار می آفریند

عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی صلح افغانستان که  در راس هیاتی از مقامات  شورای عالی مصالحه ملی، نمایندگان مجلس ملی افغانستان و مقامات وزارت خارجه آن کشور به تهران سفر کرده ، ظهر امروز با محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان دیدار و رایزنی 
کرد. سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت خارجه کشورمان با اعالم این خبر در توییتی نوشت: آغاز گفت وگوهای دکتر ظریف با دکتر عبداهلل عبداهلل رییس شورایعالی صلح افغانستان در محل وزارت امورخارجه. افغانستان آباد، مستقل، توسعه یافته و با صلح و ثبات خواست 

همیشگی ایران بوده است. تمامی مساعی خود را برای کمک به گفت گوهای اصیل بین االفغانی به کار خواهیم گرفت.ظریف در این دیدار حمایت جمهوری اسالمی ایران از دولت جمهوری اسالمی افغانستان و روند صلح به رهبری و مدیریت افغان ها و توافقات شرکت کنندگان 
در گفتگوهای بین االفغانی را مورد تاکید مجدد قرار داد و از مشارکت عبداهلل در روند سیاسی و پذیرش مسئولیت شورای عالی مصالحه ملی افغانستان قدردانی و مشارکت طالبان در ساختار سیاسی افغانستان را مورد حمایت کشورمان ذکر کرد.عبداهلل عبداهلل رئیس هیئت شورای 

عالی مصالحه ملی جمهوری اسالمی افغانستان نیز در این دیدار آخرین تحوالت جاری در صحنه داخلی افغانستان و آخرین وضعیت مربوط به گفت وگوهای بین االفغانی را تشریح کرد.عبداهلل عبداهلل در سفر سه روزه خود به ایران عالوه بر رایزنی با ظریف با حسن روحانی، رئیس 
جمهور اسالمی ایران، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسالمی و  دیگر مقامات عالی  کشور  دیدار و گفت وگو خواهد داشت.

ظریف اعالم کرد: حمایت ایران از روند صلح به رهبری و مدیریت افغان ها
دوشنبه - 28 مهر 1399 شماره 1200

در دیدار با عبداهلل عبداهلل ۲ سیاست

»دروغ و فساد  «ریشه بحران مشارکت

نمایندگان مجلس یازدهم حرمت 
کلمه »انقالبی« را حفظ کنند

صدای اصالحات دالیل بحران مشارکت در انتخابات را  بررسی می کند

در فاصله باقیمانده تا انتخابات ۱4۰۰ که بیم 
و نگرانی از باب تکرار مشارکت پایین انتخابات 

اسفندماه در انتخابات ریاست جمهور وجود دارد 
در این گزارش به بررسی دالیل بحران مشارکت 

می پردازیم.
سعید حجاریان درباره عوامل شکل گیری 

بی اعتمادی مردم به مسئوالن گفته بود: »طبیعتاً 
می توان شمار زیادی از مؤلفه ها را فهرست کرد 
اما من معتقدم ریشه این مسئله را باید در »دروغ« 
بجوییم. زمانی که دروغ فراگیر می شود، گفتمان 
توجیهی حکومت از میان می رود. عالوه بر دروغ 
نباید از »فساد« غافل شد. واقعیت این است که ما 

با اشکال متنوعی از فساد، در حجم های بزرگ 
مواجه هستیم که هنوز ابعاد آن کشف نشده است. 

این فسادها لزوماً مربوط به یک دوره و دو دوره 
نیستند«.

متأسفانه رویه رایج در ایران پساانقالب اینگونه 
بوده که سرمایه اجتماعی به وسیله »سرمایه فسیلی« 

خریداری شده است؛ یعنی اگر دومی نبود، اولی 
هم بالموضوع می شود! مثاًل دولت احمدی نژاد 
درآمد نفتی داشت، پول پاشی  کرد و تا حدی 
جلب اعتماد کرد. دولت فعلی چنین درآمدی 

ندارد و طبعاً اعتمادی هم وجود ندارد. درحالی که 
نباید اینطور باشد؛ ژاپن در جنگ دوم جهانی آه 

در بساط نداشت اما سرمایه اجتماعی داشت. پس 
به نظرم این جمله منسوب به داریوش که می گوید 

»خداوند این سرزمین را از دروغ و خشکسالی دور 
نگه دارد« همچنان راهگشاست. بدون نفت و فساد 
می شود کشور را اداره کرد اما با دروغ نمی شود... 
اعتماد مردم طی سالیان متوالی از دست رفته است؛ 

شاید نزدیک به ۲ دهه باشد. برای بازگرداندن 
اعتماد از دست رفته به همین مدت نیاز داریم آن 

هم از زبان کسانی که تا به حال به مردم دروغ 
نگفته اند.«

همچنین محمود صادقی نماینده پیشین مجلس 
در این خصوص گفته است: نظرسنجی ها حکایت 

از آن می کند که نزدیک به ۳۰ درصد مردم 
امروز اعالم کردند در انتخابات ریاست جمهوری 
رأی می دهند 7۰ درصد درباره کارآمدی رئیس 

جمهور فارغ از آنکه چه کسی باشد، تردید دارند. 
اگر جریان های سیاسی نتوانند این تردید را 

برطرف کنند مشارکت مردم در انتخابات ۱4۰۰ به 
مراتب کمتر از انتخابات مجلس در سال 98 خواهد 

بود.
تنها راه رهایی از بحران مشارکت جبران اعتماد 

از دست رفته است که احتماال به این دولت نمی 
رسد و انتخابات پیش رو یک انتخابات با مشارکت 

حداقلی می باشد .

را  حرم  مدافع  شهیدان  سپاه  کل  فرمانده 
سربلندی  و  و  سرافرازی  عزت،  مستحکم  استوانه های 

این  در  امروز  :آنچه  کرد  تصریح  و  توصیف  کشور 
رفاه  پیشرفت،  ارامش،  امنیت،  عزت،  نام  به  سرزمین 

دلیرمردانی  رشادت  مدیون  دارد  وجود  سربلندی  و 
و  کردند  پشت  خود  دنیایی  آرزوهای  به  که  است 

آن  در  مسلمانان  سعادت  که  را  جهاد  نورانی  راه 
برگزیدند است،  نهفته 

فرمانده  سالمی  حسین  پاسدار  سرلشکر  سردار   
“زائر”  برنامه  در  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  کل 
عزاداری ها  قبولی  آرزوی  با  مازندران  استانی  شبکه 

بیت  اهل  عزای  سوگواری  ایام  در  مردم  عبادات  و 
االول،  ربیع  ماه  حلول  تبریک  و  السالم(  )علیهم 

مدافع  شهدای  مطهر  پیکر  بازگشت  به  اشاره  با 
متعال  خداوند  گفت:  طومان  خان  کربالی  حرم 

ایام  این  در  درخشان  ستارهای  بازگشت  برای  را 
آسمان  اینکه  بیان  با  سپاه  کل  هستیم.فرمانده  شاکر 
درخشان  ستارهای  با  سرزمین  این  شهیدان  پرافتخار 

فضای  است،گفت:  درخشیده  دوباره  طومان  خان 
شهدای  عطر  با  روزها  این  اسالمی  ایران  جامعه 

مطهر  پیکر  رحمت  نسیم  و  شده  معطر  حرم،  مدافع 
را  شهادت  انگیز  دل  رایحه   ، طومان  خان  شهدای 

پیکر  اینکه  بیان  با  است.وی  کرده  جاری  جامعه  در 
و  طراوات  نشاط،  روح  حرم  مدافع  شهدای  نورانی 

خاطرنشان  است،  کرده  منتشر  جامعه  در  را  جهاد 
مازندران  استان  با  که  است  نامی  طومان  کرد: خان 

دیار  مردم  حافظه  در  و  است  شده  عجیبن  کامال 
مردم  سازی  حماسه  دهنده  نشان  نام  این  مازندران 
حریم  از  دفاع  برای  که  است  شرافتمندی  و  بزرگ 

مسلمان  ملت  جان  نجات  و  السالم(  )علیهم  بیت  اهل 
دیار  این  از  تروریستی  تکفیری  توطئه  از  سوریه 

اینکه  بر  تاکید  با  سالمی  کردند.سرلشکر  هجرت 
امنیت  حفظ  برای  طومان  خان  حرم  مدافع  شهدای 
گفت: این  کردند،  دیار  ترک  مردم  آرامش  و  ملی 

سرزمین  همان  در  و  برگزیدند  را  جهاد  عزیز  شهدای 
با   ، سال  پنج  قریب  از  وپس  رسیدند  شهادت  به 

بویژه  ما  همه  چشم  عزیزان  این  مطهر  پیکر  بازگشت 
روشن  نورشان  به  واالمقام  شهدای  عزیز  خانواده های 

مدافع  شهدای  اینکه  بیان  با  سپاه  کل  شد.فرمانده 
اسالمی  ایران  برای  دیگری  افتخار  طومان  خان  حرم 
شرف،  با  غیرت،  با  مردم  از  کرد:  تصریح  آفریدند، 
کرونایی  ایام  این  در  که  مازندران  انقالبی  و  مومن 
تنها  را  شهیدان  بهداشتی  مالحظات  همه  رعایت  با 
این  تابوت  زیر  عشق  با  و  نه  غیرتمندا و  نگذاشتند 

بدرقه  شکوه  با  الهی  عرش  تا  و  گرفتند  را  عزیزان 
ادامه  در  سالمی  می کنم.سرلشکر  قدردانی  کردند، 
عزت،  مستحکم  استوانه های  را  حرم  مدافع  شهیدان 

کرد  تصریح  و  توصیف  کشور  سربلندی  و  سرافرازی 
امنیت،  عزت،  نام  به  سرزمین  این  در  امروز  آنچه   :

دارد  وجود  سربلندی  و  رفاه  پیشرفت،  ارامش، 
به  که  است  دلیرمردانی  جوانمردی  و  رشادت  مدیون 
تعلقات  از  کردند؛  پشت  خود  دنیایی  آرزوهای  همه 
مسلمانان  سعادت  که  را  جهاد  نورانی  راه  و  گذشتند 
سپاه  کل  کردند.فرمانده  انتخاب  است،  نهفته  آن  در 

شهیدان  قافله  که  زمانی  تا  کرد:  تاکید  ادامه  در 
دارند  وجود  مردانی  که  تازمانی  و  دارد،  جریان 

را  نبرد  صحنه های  زمانشان  امام  نائب  فرمان  به  که 
را  ستبرشان  وسینه های  می کنند  پر  خود  وجود  از 
ملت  این  به  دهند؛  می  قرار  بال  تیرهای  مقابل  در 

رسید.سرلشکر  نخواهد  آسیبی  هیچ  مملکت  و 
شهدای  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  با  پایان  در  سالمی 
قاسم  حاج  شهید  اسالم  بزرگ  سردار  بویژه  واالمقام 
که  راهی  با  عزیز  شهدای  اهلل  شاء  افزود: ان  سلیمانی، 
برافراشته  را  پرچم  تا  باشند  شاهد  دادند،  نشان  ما  به 

تا  را  اهلل  سبیل  فی  جهاد  مستقیم  مسیر  و  داریم  نگه 
بدهیم. ادامه  نهایی  پیروزی 

فرمانده کل سپاه:  جعفرزاده 

شهدای مدافع حرم 
استوانه های مستحکم عزت و 

سربلندی کشور هستند



دوشنبه - 28 مهر 1399 شماره 1200 پاریس  فیالرمونی  سایت  در  آن  خبر  که  کنسرت  می کند.این  برگزار  کنسرت  محمدرضا شجریان  یاد  به  پورناظری  سهراب  و  همایون شجریان  اتفاق  به  ناظری  شهرام 
۲8 مارچ س۲۰۲۱ راس  تایید کرده است.کنسرت مذکور در  را  این خبر  نیز  ناظری  به شهرام  منتسب  تلگرامی  برگزار شود. کانال   ۱4۰۰ ماه  قرار است در فرودین  درج شده، 

نکرده اند. تایید  را  این خبر  همایون شجریان  و  پورناظری  ناظری، سهراب  هنوز شهرام  می رود.  ۱۶:۳۰ روی صحنه  ساعت 

مسعود دلخواه هرچند معتقد است به عنوان شهروندان عادی 
نمی توانیم درباره تعطیلی سینما و تئاتر پیشنهاد قطعی بدهیم، تاکید می کند: 

فقط با تعطیلی سینما و تئاتر که مشکلی حل نمی شود. همین که دو روز 
تعطیلی داشته باشیم، برخی از هم وطنان مان بار سفر می بندند و با خواهش و 

تمنا هم نمی توان آنان را در خانه نگه داشت.
این هنرمند تئاتر ادامه می دهد: اگر قرار به تعطیلی باشد، ریسک 

رستوران و کافه از تئاتر بیشتر است. با ماسک می توان تئاتر دید ولی با 
ماسک که نمی توان چیزی خورد یا نوشید. درست نیست تئاتر را تعطیل 

کنند ولی رستوران ها و کافه ها باز باشند.
دلخواه می افزاید: باید راهکارهایی بیابیم تا هنرهای جمعی یا 

مکان هایی مانند آموزشگاه ها و دانشکده های هنری به فعالیت خود ادامه 
بدهند و کارشان بیش از این متوقف نشود.

او تاکید می کند: هنرمند تئاتر بیش از هر چیز باید به فکر سالمتی خود 
و دیگران باشد که هست. ما شرایط را درک می کنیم. در مدتی که تئاتر 
باز شد، یکی دو نمایش دیدم که پروتکل های بهداشتی را خیلی رعایت 
کرده بودند. البته بازیگران نمی توانند با ماسک بازی کنند و شاید از این 

نظر کمی ریسک باشد ولی در هر حال همه زندگی پر از ریسک است. 
در خرید روزمره از سوپری حتی این ریسک به مراتب باالتر است چون 

برخی مشتری ها یا فروشنده ها ماسک ندارند یا فاصله را رعایت نمی کنند. 
جالب است که وقتی به آنها می گوییم چرا ماسک نمی زنید، برخی ماسک 
را از جیب شان در می آورند و می گویند اتفاقا ماسک دارم! انگار می ترسد 

جیبش کرونا بگیرد! یا کسانی که موقع صحبت کردن، ماسک شان را بر 
می دارند. بنابراین باید استفاده درست از ماسک را آموزش بدهیم.

 این کارگردان خاطرنشان می کند: بنابراین ریسک همه جا هست 
ولی از آنجاکه در عموما هنرمندان و مخاطبان تئاتر از اقشار فرهنگی هستند، 

معموال  نکات بهداشتی را بیش از مردم کوچه و بازار رعایت می کنند.
دلخواه با ابراز تاسف از اینکه برخی از هم وطنان مان همچنان در هر 
تعطیلی بار سفر می بندند، اضافه می کند: ماه هاست می گویند سفر نروید، 
ماسک بزنید، فاصله را رعایت کنید ولی این امور با خواهش و تمنا انجام 

نمی شود. همین تعطیلی اخیر هم ثابت کرد باید محدودیت ایجاد کنیم. 
همچنانکه نمی توانیم با خواهش و تمنا به مردم بگوییم جیب بری نکنید، 
کیف قاپی نکنید و ... همانطور که دیدیم، 7 ماه خواهش و تنا به جایی 

نرسید. خوب شد در چند روز اخیر محدودیت سفر اعمال کردند ولی 
متاسفانه مسئوالن ما همیشه نوشدارو بعد از مرگ سهراب هستند. می شد 

پیش از اینکه بیمارستان ها پر از بیمار بشود، این محدودیت ها را اعمال 
می کردند و مثال برای سفر عوارض چند میلیونی می گذاشتند.

او در پاسخ به این سخن که با این وضعیت، آیا نباید نگران نابودی 
تئاتر باشیم، تاکید می کند: تئاتر هرگز نابود نمی شود همچنانکه پیش از 

این هم با وجود سینما، تلویزیون، نمایش خانگی، شبکه های اجتماعی و 
فضای مجازی و ... به حیات خود ادامه داده است. بخصوص با پیشرفت 
تکنولوژی، گروهی پیش بینی می کردند تئاتر از بین برود اما این این طور 

نشد.دلخواه این طور نتیجه گیری می کند: بنابراین تئاتر از بین نمی رود ولی 
طبیعتا برای مدتی دچار رکود می شود. همین حاال همه کشورها متناسب با 

وضعیت کرونایی و پروتکل های بهداشتی  خود عمل می کنند. مثال برادوی 
با اینکه قلب تپنده تئاتر است، تا چند ماه آینده را به طور قطعی تعطیل کرده 

است. این تعطیلی طبیعتا لطمه شدیدی به اقتصاد تئاتر جهان وارد می کند. 
تئاتر ها و هنرمندان زیادی درآمد خود را از دست می دهند. بویژه با در نظر 

گرفتن این نکته که هنرمندان تئاتر برادوی تنها از این راه گذران زندگی 

می کنند ولی آنان این تعطیلی را ترجیح داده اند.او در پاسخ به این پرسش 
که در صورت تداوم این وضعیت، چه باید کرد، توضیح می دهد: تمرکز 

به سمت سالمت تماشاگران برود تا آنان جرات کنند و به تئاتر بیایند. به این 
معنا که شرایطی فراهم کنیم تا تماشاگران با آرامش بیشتری به تئاتر و سینما 

بیایند چراکه در حال حاضر بسیاری از مردم تئاتر و سینما نمی روند.
دلخواه تاکید می کند: هیچ یک از ما در جایگاهی نیستیم که برای 

هنرمندان تعیین تکلیف کنیم. ضمن اینکه اصوال نمی توان یک نسخه واحد 
برای همه پیچید. همچنانکه به عنوان هنرمند یا شهروند عادی نمی توانیم 

درباره باز کردن یا تعطیل نگه داشتن تئاتر پیشنهادی بدهیم.
این بازیگر تاکید می کند: البته در این وضعیت مسلما باید به طور 
جدی به معاش هنرمندان تئاتر فکر کرد. شاید در این زمینه تلویزیون با 

ساخت تله تئاتر بتواند تا حدودی کمک کند.او با ابراز تاسف از وضعیت 
دشوار اقتصادی اضافه می کند: االن جمله »پول نداریم« همه جا هست؛ 
بخش دولتی و بخش خصوصی. بسیاری از ما مطالباتی داریم و مدام با 

این جمله رو به رو می شویم. فرقی هم نمی کند با کجا کار کرده باشیم، 
تماشاخانه دولتی یا خصوصی یا دانشگاه.دلخواه ادامه می دهد: توجه نکردن 

به وضعیت اقتصادی تئاتری ها دردناک است. در حال حاضر سریال ها 
و فیلم های سینمایی زیادی ساخته می شوند. به جز آن، افراد زیادی که 
در یک مرکز خرید جمع می شوند، آیا همه آنان بیشتری از تئاتری ها 

پروتکل ها را رعایت می کنند، بیشتر از سالن های تئاتر، به فاصله گذاری 
توجه می کنند یا تمام مدت ماسک بر چهره دارند.او با تایید دشواری 

مدیریت در این وضعیت می گوید: شرایط بسیار بحرانی است ولی مرد 
آن است که در کشاکش درد بتواند کاری از پیش ببرد. متاسفانه مدیریت 

بحران ما خیلی ضعیف است. همین موضوع سبب شده کار برای اقشار 
زیادی از جمله تئاتری ها سخت شود.دلخواه یادآوری می کند: اگر 

تئاتری ها می توانستند در این وضعیت، از حداقل حقوق ایام بیکاری بهره مند 
شوند، باز هم می شد کمی صبر کرد ولی وقتی همین هم نیست، چاره ای 

ندارند جز اینکه ریسک کنند. کسانی که در این مدت کار کردند، به 
خاطر عشق و عالقه، بخشی از انگیزه شان هم به دلیل مسائل اقتصادی بوده 
است. آنان در واقع جان شان را به خطر می اندختند. هرچند در تئاتر اصوال 
دستمزدها به گونه ای نیست که بتوان با آن زندگی کرد ولی همان درآمد 

حداقلی هم به خاطر کرونا دریغ شده است.

با  قرمزی«  »کاله  پیش  سال ها  که  پروین شمشکی 
اینکه  بر  اعتقاد  با  آمد،  تلویزیون  به  او  کنندگی  تهیه 
باید به کاردان سپرد، یادآور می شود که در  کار را 

برای ساخت عروسک های کاله قرمزی سراغ  آن زمان 
در  است،  معتقد  همچنین  او  رفتند.  حوزه  این  استادهای 
دلسوزانه تر  خیلی  مدیران،  و  برنامه سازان  خودش  زمان 

می ساختند. برنامه  بچه ها  برای 
در  کودک  حوزه  پیشکسوت  تهیه کننده  این 

درست  انتخاب  اهمیت  درباره  ایسنا  با  گفت وگویی 
خیلی  کرد:  عنوان  کودک  برنامه های  برای  عروسک 

انتخاب شود. عروسک  است که عروسک درست  مهم 
ما  نمی شود.  برقرار  ارتباطی  نکند  را جذب  بچه   اگر 

ها  خانم  مثل  هنرمندانی  دنبال  عروسک  ساخت  برای 
کامبیز  خدابیامرز  سعادت،  مریم  و  محبوب  مرضیه 

بودند  این کار  استاد  بزدوده که  عادل  و  مفخم  صمیمی 
لجباز  شخصیت  ما  می گفتیم  وقتی  مثال  برای  می رفتیم. 

لجباز درست  را  تیپ صورت عروسک  واقعا  است، 
به  باید سپرد  را  اند که کار  قدیم گفته  از  می کردند. 

کاردان.
برنامه های  برای ساخت  او درباره روندی که 

وقتی  یادآور شد:  می شد،  تلویزیون طی  عروسکی 
با کارگردان  ادامه  عروسک سازها طرح می دادند، در 

تیپ عروسک مشورت  و مدیر گروه درباره شکل و 
از چند خوان  در حقیقت عروسک  می کردیم. 

عجله ای  کار  اصال  برسد.  برنامه  به ضبط  تا  می گذشت 
باشد؛  ماندگار  که  ساختیم  می  ای  برنامه  نمی کردیم. 

برآورد  ۱۳ قسمت  امر در  بدو  برنامه در  مثال اگر ساخت 
تولید  ادامه  باعث  که  بود  مخاطب  استقبال  بود،  شده 

می شد.
برنامه های  محبوبیت  کاهش  علت  درباره  شمشکی 

این  عنوان کرد:   اخیر  در سال های  تلویزیون  کودک 
برنامه سازان مربوط  به خود  اول  اتفاق در درجه 

سازی کودک  برنامه  برای  آنقدر  دیگر  می شود. 
برای  فرهنگسازی  جهت  در  برنامه ها  و  نمی شود  دلسوزی 
بچگی  از  باید  را  چیزی  هر  در صورتی که  نیستند.  بچه ها 

پیشرفته تر  کشورهای  در  که  می بینید  اگر  داد.  آموزش 
اهمیت  راهنمایی  چراغ  به  خیلی کوچک  بچه های  ما،  از 

این  دلیل  به  همه  این ها  نمی ریزند  آشغال  یا  می دهند 
بینند. می  آموزش  بچگی  همان  از  است که 

از  او در عین حال فضای مجازی را یکی دیگر 
دانست  تلویزیونی  برنامه های  از  بچه ها  دوری  علت های 

از  از دالیلی که بچه ها را  البته یکی دیگر  افزود:  و 
و  موبایل  مجازی،  فضای  کرده،  گریزان  تلویزیون 

تبلت است که در دست هر کودکی دیده می شود. 
چیزی  هر  اما  ندارم  مخالفتی  تکنولوژی  پیشرفت  با  من 

درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  تهیه کننده  دارد.این  سنی 
کودک  برنامه های  بیشتر  تاثیرگذاری  و  موفقیت  راز 

توضیح  داشت،  تلویزیون همکاری  با  او  که  زمانی  در 
دنبال  و  ما در آن زمان خیلی تحقیق می کردیم  داد: 

بر  بعد  بودیم.  و خردسال  مناسب کودک  موضوعات 
می کردیم.  انتخاب  را  برنامه  ساختار  موضوع،  اساس 

را می کردیم  تمام تالشمان  زمانی که من کار می کردم 
بچه ها آموزش های  به  و  انجام شود  این کار  تا 

غیرمستقیم  آموزش  راه های  از  یکی  بدهیم.  غیرمستقیم 
ارتباط  با کودک  اگر عروسک  هم عروسک است. 

به عقب  هر چه  می پذیرد.  را  برقرار کند حرفش 
تر  دقیق  سازان  برنامه  و  دلسوزتر  مدیران  برمی گردیم 

هم  تحقیقی  کار  همچنین  بود.  باالتر  دانششان  و  بودند 
انتخاب شود. موضوع  تا  می شد  انجام  زیاد 

با هدف های درست و زیر  برنامه ها  افزود:  او 
واقعا  همه  می شد.  ساخته  درست  مدیریت های  نظر 

را  برنامه  اینکه مخاطب  و آن  داشتند  یک هدف 
انتخاب  برای  در گذشته حتی  باشد.  داشته  دوست 

کس  هر  و  می گرفتند  مصاحبه  کودک  تهیه کننده های 

مختلف  می کرد. گروه های  کار  تولیدی  در یک گروه 
که شخص  است  علت  همین  به  در صداوسیما  تولیدی 

انتخاب کند که در کدام گروه  بر حسب عالقه اش 
انتخاب  را  می خواهد کار کند. خودم که گروه کودک 
بچه های  به  باید  می گفتم  بودم که  از کسانی  بودم  کرده 

آن  هم  من  کنم.  فرهنگسازی  و  کنم  خدمت  مملکتم 
اما  نداشتم  زیادی  تجربه  و  بودم  ساله  و چند  بیست  موقع 
بکنم  می توانم  کاری  چه  کنم  فکر  ذهنم  در  می توانستم 

باشد. مثمرثمر  که 
تعدادی  ایسنا  با  وگو  ادامه گفت  در  شمشکی 

را  است  برنامه های کودکی که در گذشته ساخته  از 
یادم می آید  »تا جایی که  یادآوری کرد و گفت:  

موثر  و  پربیننده  خیلی  کردم  تولید  من  که  برنامه هایی 
معروف شد،  نبود که خیلی  قرمزی«  »کاله  فقط  بود. 

درست  انتخاب عروسک های  با  ولسون«  و  »اسون  برنامه 
را  بهداشت دهان و دندان  لزوم رعایت  نمایش،  قالب  در 

باشید«  مواظب  »بچه ها  برنامه  می داد.  آموزش  بچه ها  به 
ریختن  مثل  خطرناک  حوادث  از  جلوگیری  هدفش 

با چرخ گوشت برای بچه ها بود و  آب جوش و بازی 
به  سینا  بیمارستان  از  که  بود  موثر  برنامه  این  قدری  به 

آمار   و گفتند  تشکر کردند  زدند،  گروه کودک زنگ 
است. یافته  کاهش  خیلی  دیده  سانحه  بچه های 

بازی خانم  با  »غنچه و خاله جون کوکب« هم 
کوچک ترها  ارتباط  هدف  با  اسکویی  رابعه  و  امیرجاللی 

شقایق  که  زندگی«  »مثل  یا  شد  ساخته  بزرگترها  با 
بازیگرانش  گلستانی  پرستو  و  رئیسی  علیرضا  دهقان، 

فرزند  نشان می داد پدر و مادری که چند  بودند که 
آن  با  باید  و چگونه  هستند  مواجه  مسائلی  با چه  دارند، 

بیایند. کنار 
با اجرای  اینکه شاگرد اول ها را می آوردیم و  یا 
برگزار  علمی  مسابقه  میانشان  شهریاری  محمود  آقای 

انگیزه شود که درس  ایجاد  بقیه  برای  تا  می کردیم 
کنند.« تالش  هم  آن ها  و  بخوانند 

پیش  سال   ۲۱ به گفته خودش  که  پروین شمشکی 
کار  هم  پیش  سال  تا هفت هشت  اما  بازنشسته شده 
دلسوزانه  خیلی  ما  پایان گفت:  در  است،  می کرده 

شغلمان  که  بودیم  بگیری  افراد حقوق  ما  کردیم.  کار 
یکی  می شنوند  وقتی  مردم  داشتیم.  با عشق دوست  را 
ابعاد  به  و  است  پولدار  کنند  می  فکر  است  تهیه کننده 

با  تلویزیونی  کننده  تهیه  نمی کنند.  فکر  فرهنگی اش 
دار  سرمایه  سینمایی  تهیه کننده  دارد  فرق  سینمایی 

هم  نویسنده  و  می سازد  فیلم  برایش  و کارگردان  است 
باید  تلویزیون  تهیه کننده  اما  می نویسد  فیلم نامه  برایش 

البته  باشد؛  داشته  و طرح  بدهد  ایده  برنامه اش  برای 
را  تهیه کننده طرح  است.  ما  زمان  به  مربوط  اتفاق  این 

و  نویسنده می رفت  دنبال  به  بعد  و  ارائه می داد  به مدیر 
کارگردان،  آهنگساز،  انتخاب  برای  می گفت.  را  ایده 

که  می رفتیم  افرادی  دنبال  دلسوزانه  شاعران،  و  نویسنده 
که  میرفتیم  کسانی   دنبال  بشناسند.  را  ما  مخاطب  گروه 

و مصطفی  نیا  قاسم  مثال شکوه  بودیم.  دیده  را  آثارشان 
شعرهایشان  مخاطبان  که  هستند  کسانی   رحماندوست 

نویسنده ای که بچه ها را دوست دارد  را دوست دارند. 
می نویسد. تر  دلسوزانه  خیلی  بچه ها  برای 

تدوین،  »وانتافه«  تلویزیونی  فیلم  فیلمبرداری  پایان  با   
ادامه  تلویزیونی  فیلم  این  فنی  مراحل  سایر  و  موسیقی  ساخت 

دارد. 
موحد  محمدجواد  تهیه کنندگی  به  »وانتافه«  تلویزیونی  فیلم 
امیر  احمدی،  مهران  حضور  با  امانی  محمدحسین  کارگردانی  و 
چهره  آزاد  افسانه  و  روشن  نفیسه  غنائمی،  سامان  کربالیی  زاده، 
پایان  با  و  رفت  دوربین  جلوی  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  با 
ملی می شود.  از رسانه  آماده پخش  به زودی  فنی  مراحل  یافتن 

مشکالت  به  نگاهی  که  است  اجتماعی  طنز  یک  »وانتافه« 
به زودی روی آنتن شبکه  اخیر دارد و  اقتصادی و گرانی های 

می رود.  سیما  سه 
محمدجواد  کننده:  تهیه  از:  عبارتند  فیلم  عوامل  سایر 

باشگاه  طرح:  مجری  امانی،  محمدحسین  کارگردان:  موحد، 
تولید:  مدیر  طاهر،  مهدی  ملکی،  محسن  نویسنده:  سوره،  فیلم 

بازیگران:  سبحانی،  یوسف  تصویربرداری:  مدیر  رئوفی،  افشین 
نفیسه  زاده،  کربالیی  امیر  آزاد،  چهره  افسانه  احمدی،  مهران 

اول  دستیار  گورانی،  علی  تدوین:  غنائمی،  سامان  روشن، 
صدابرداری:  مدیر  کلباسی،  فرشاد  ریز:  برنامه  و  کارگردان 

بهرام  تدارکات:  مدیر  روشن بین،  امید  موسیقی:  قربانی،  امید 

و  لطفی، طراح صحنه  هادی  پردازی:  دانایی، طراح چهره 
رسانه ای:  مشاور  ضرابی،  حمید  عکاس:  شریفی،  محسن  لباس: 

جوان. تولیدات  خانه  در  شده  تهیه  مرادخانی،  علی 

زمستان  است  قرار  فجر  تجسمی  جشنواره  سیزدهمین 
دلیل  به  سال گذشته  که  برگزار شود؛ جشنواره ای  امسال 

برگزاری  بدون  نهایت  در  و  ماند  ناتمام  ویروس کرونا  شیوع 
داد.  پایان  به کار خود  به صورت مجازی  و  اختتامیه  مراسم 
را  باال زده و عزمش  را  امسال آستین ها  این همه جشنواره  با 

برگزار شود. است که حتما  جمع کرده 
هنرهای  جشنواره  سیاستگذاری  شورای  اعضای  انتخاب   

هنری  دبیر  و  دبیر  معرفی  و  ماه  در شهریور  فجر  تجسمی 
برای  امر،  متولیان  است که  این  از  این جشنواره، حاکی 

تاکنون  هرچند  هستند؛  مصر  امسال  فجر  جشنواره  برگزاری 
برگزاری  چگونگی  جزییات  درباره  مشخص  توضیحی 

است.  نشده  ارایه  رو  پیش  جشنواره 
اساس  بر  و  قاعدتا  که  فجر  تجسمی  جشنواره  سیزدهمین 

برگزار می شود، قرار است در  ماه  بهمن  روال سابق در 
بینی  پیش  اساس  بر  که  باشد  خود  مخاطبان  میزبان  شرایطی 
ویروس کرونا  کنترل  زمانی شرایط  برهه  در آن  فعلی  های 

نیز  مبتالیان  تعداد  افزایش  احتمال  حتی  و  نمی شود  بهتر 
به  قریب  احتمال  به  پیش رو  با توصیف شرایط  دارد.  وجود 

نمایشگاه  از  بسیاری  مانند  تجسمی  جشنواره  نمایشگاه  یقین، 
برگزار خواهد شد. آنالین  به صورت  دیگر  های 

از  هنری  رویداد  تنها  تجسمی  جشنواره  اینکه  ضمن 
تجربه  بار  یک  که  است  فجر  های  مجموعه جشنواره 

تا ماه ها  ناتمام ماندن آن  برگزاری در دوران کرونا و 
با درس گرفتن  انتظار می رود که  نتیجه  بعد را دارد و در 

آثار  برای عرضه  را  بهتری  اتفاقات گذشته، شرایط  از 

کند. فراهم  تجسمی  حوزه  هنرمندان 
از  فجر  تجسمی  جشنواره  دوازدهمین  گذشته،  سال 

بود.  با حواشی همراه شده  نیز  از آغاز  پیش  ابتدا و  همان 
با  دلیل آنچه همراهی  به  دبیر جشنواره  و  داوران  از  برخی 

تمام  امر  همین  و  دادند  استعفا  بودند،  عنوان کرده  مردم 
نهایت  در  اگرچه  انداخت.  به عقب  را  ها  برنامه ریزی 

از  ـ   فجر  تجسمی  دبیر جشنواره  ـ  حقیقی  ابراهیم  استعفای 
بازگشت  با  و  نشد  پذیرفته  تجسمی  هنرهای  دفتر  مدیر  سوی 

البته  تاخیر و  با  از داوران، جشنواره دوازدهم  او و برخی 
به  که  مراسمی  شد؛  برگزار  افتتاحیه  مراسم  برگزاری  بدون 
به  آن  برگزاری  هزینه  تجسمی  هنرهای  دفتر  مدیرکل  گفته 

شد. اهدا  بلوچستان  و  سیستان  استان  سیل زدگان 
تاریخ  در  دوازدهم  فجر  تجسمی  نهایت، جشنواره  در 

نقاشی،  اثر در بخش های   9۰۰ ارایه  با  بهمن  ماه و   ۲9
خوشنویسی،  سرامیک،  مجسمه،  عکس،  گرافیک، 

هنرهای  و  کاریکاتور  و  کارتون  تصویرسازی،  نگارگری، 
تنها  اما  شد.  افتتاح  صبا  هنری  و  فرهنگی  موسسه  در  جدید 

دنبال  به  بود که  برگزاری جشنواره گذشته  از  چهار روز 
اعالم رسمی شیوع ویروس کرونا در کشور، وزارت 

کلیه  تعطیلی  از  اطالعیه ای  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
داد.  خبر  کشور  هنری  و  فرهنگی  برنامه های 

بود که   99 ماه سال  اردیبهشت   ۳۱ نهایت  در 
به  را  خود  برترین های  فجر  تجسمی  جشنواره  دوازدهمین 

تندیس های  ماه هم  مرداد  معرفی کرد و در  صورت مجازی 
شد. فرستاده  پست  طریق  از  برگزیدگان  برای  جشنواره 

افزایش  با  این پرسش مطرح می شود که  میان  این  در 
همچنین  و  کرونا  ویروس  از  درگذشتگان  و  مبتالیان  شمار 

فجر،  تجسمی  دوازدهم  جشنواره  سرنوشت  گرفتن  نظر  در  با 
برگزاری دوره  نحوه  برای  را  ای  برنامه ویژه  امر چه  متولیان 

جانبی  خطرات  هم  که  گرفته اند  نظر  در  جشنواره  سیزدهم 
ارایه  و  بتواند در جذب مخاطب  باشد و هم  داشته  کمتری 
آمیزی  موفقیت  تجربه  نام،  جویای  هنرمندان  مناسب  آثار 

باشد؟

کنسرت شهرام ناظری به یاد استاد آواز ایران

فقط با تعطیلی سینما و تئاتر 
که مشکلی حل نمی شود!

»وانتافه« برای پخش
 از تلویزیون آماده می شود

نگاهی به برگزاری سیزدهمین 
جشنواره تجسمی فجر
از تجربه گذشته
 درس می گیریم؟

مسعود دلخواه با اشاره به روزهای کرونایی:

همکاری همایون شجریان، سهراب پورناظری با شوالیه آواز

گزارش

فرهنگ3

ـ تهیه کننده باسابقه تلویزیون گفت وگو با پروین شمشکی 
راز ماندگاری »کاله قرمزی« چه بود؟ 



معاون حقوقی، امور مجلس و استان های وزیر راه و شهرسازی حفظ بافت تاریخی بهبهان را، ضرورتی جدی خواند.به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هینا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مهران کفاش با اشاره به سفر خود به شهرستان بهبهان، بیان داشت: در این 
سفر به   همراه دیگر معاونت های مرتبط با موضوعات و مشکالت مطرح شده از بهبهان بررسی و از برخی مناطق، بازدید شد.وی ادامه داد: مجموعه مسووالن این وزارتخانه از نزدیک در جریان مطالبات و خواسته های مسووالن محلی و همچنین مردم شهرستان قرار گرفتند.

کفاش با بیان اینکه خواسته ها و نیازهای شهروندان در زمینه معماری و شهرسازی بهبهان در نشست  های کارشناسی که در منطقه برگزار شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ ادامه داد: پیش از این، نشست های کارشناسی دیگری در محل وزارت راه و شهرسازی برای بررسی 
مشکالت تشکیل شد.این مقام   مسوول در وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: برای بافت فرسوده بهبهان و بهسازی ساختار شهری بهبهان که بخش قابل   توجه از آن بافت فرسوده است، تصمیمات و برنامه  ریزی جدی صورت گرفته است.وی، بافت تاریخی شهر بهبهان را 

داری قدمت و ارزش بسیار باال عنوان کرد و گفت: در این راستا با کمک بخش خصوصی و سرمایه  گذاری  هایی که صورت می  گیرد، ضمن حفظ بافت تاریخی، عملیات نوسازی و بهسازی بافت شهری انجام خواهد شد.معاون حقوقی، امور مجلس و استان های وزیر راه و 
شهرسازی یادآورشد: برای انجام این فرآیند، به  خصوص در بخش بازآفرینی سکونتگاه  های غیررسمی و بافت فرسوده، به شهرداری بهبهان قیر دولتی، اختصاص خواهد یافت.

بهسازی بافت فرسوده بهبهان بدون آسیب به بافت تاریخی انجام می  شود
دوشنبه - 28 مهر 1399 شماره 1200

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد بانک و بیمه۴
ارزیابی عملکرد واحدهای بانک 

توسعه تعاون باهدف ارتقای 
کارآمدی صورت می پذیرد 

رفع 15 هزار فقره احتیاجات ضروری 
توسط بانک ملی ایران

مردم و نهادهای متولی از عملکرد بانک
 مسکن استان رضایت کامل دارند

حمایت همه جانبه ی
 بانک از فعاالن اقتصادی

 به منظور افزایش تولید و اشتغال

بانک شهر همراه قدرتمند شهرداری 
مشهد در اجرای پروژه های شهری

ازتسهیالت 300 میلیارد ریالی برای تامین سرمایه در 
گردش تا فرصت یک ساله برای بازپرداخت 

بانک پارسیان به کمک صنایع می آید

گزارش

گزارش

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم:

قدردانی استاندار استان مرکزی از بانک آینده/

گزارش

معاون برنامه ریزی و فناوری 
اطالعات بانک توسعه تعاون ارزیابی 
واحدهای ستادی و صف بانک را در 

راستای ارتقای کارآمدی عنوان نمود. 
ایرج شیخ زاده معاون برنامه ریزی 

و فناوری اطالعات بانک توسعه تعاون 
در جلسه ارزیابی عملکرد مدیریت 

شعب استان البرز اظهار داشت: تحقق 
شاخص های مطلوب مالی و بانکی 

درگرو انجام صحیح عملیات بانکی، 
بازاریابی اصولی، تعامل دوجانبه با 

مشتریان امکان پذیر است.
معاون برنامه ریزی و فناوری 

اطالعات بانک توسعه تعاون خاطرنشان 
کرد: نظام برنامه ریزی و ارزیابی 

عملکرد بانک، با آگاهی از تکالیف 
ملی، وضعیت شعب، مزیت منطقه ای، 

سابقه فعالیت ها، محصوالت بانک و 
ابزارهای در اختیار واحدهای استانی و 
شعب، شاخص ها را در سطوح مختلف 

هدف گذاری نموده و به واحدهای 
استانی و شعب ابالغ نموده اند.

شیخ زاده تصریح نمود: میزان 
تکالیف مشخص شده برای واحدهای 

استانی و شعب در تحقق مطلوب 
شاخص های تسهیالت پرداختی، 

تجهیز منابع، صدور ضمانت نامه و سایر 
شاخص ها نشان دهنده حداکثر هدف 

مورد انتظار نیست و درصورتی که 

همکاران شعب با آگاهی از ظرفیت های 
موجود در منطقه جغرافیایی تحت 

پوشش، زمینه ساز عملکردی فراتر از 
اهداف برنامه را فراهم نمایند، اقدام 

مهمی در راستای ارتقای سیستم برنامه و 
عملکرد بانک به اجرا درآورده اند.

امیر میرشفیعی رئیس اداره کل 
برنامه ریزی و مدیریت عملکرد بانک 
ضمن تبیین نحوه عملکرد استان البرز 

در نیمه ابتدایی سال جاری گفت: 
تسهیالت پرداختی استان طی این دوره 

بالغ بر ۳7۰۰ میلیارد ریال و ارزش 
ضمانت نامه صادره نیز ۶۵۰ میلیارد ریال 

بوده است.

علی غیاثی مدیر شعب استان البرز 
ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های 

انجام شده گفت: برنامه ابالغی به استان 
البرز تکلیف مهمی را به همکاران استان 

برای تحقق سهم بسزایی از موفقیت 
بانک مشخص نموده است و امید است 

با توجه به برخی کمبودها، با تالش 
همکاران نتیجه مطلوبی در پایان سال 

جاری در استان به وقوع بپیوندد.
گفتنی است در این جلسه معاونین 

استان و همچنین روسای برخی 
شعب منتخب مطالبی را در خصوص 

مشکالت و ارائه راهکارها مطرح 
نمودند.

سیدعلی آقازاده استاندار استان 
مرکزی طی مکاتبه ای از اقدامات بانک 
آینده در اعطای تسهیالت به بخش های 

اقتصادی مولد، قدردانی کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی 

بانک آینده؛ این بانک برای حمایت 
از فعاالن اقتصادی و افزایش تولید و 

اشتغال در جهت تأمین مالی شرکت های 
خرد؛ تسهیالت مورد نظر بخش های 
اقتصادی مولد و بنگاه های اقتصادی 

تولیدی در استان مرکزی را تأمین 
نموده است.

بر همین اساس؛ استاندار استان 
مرکزی، طی نامه ای خطاب به دکتر 

فطانت؛ مدیرعامل بانک آینده، مراتب 
سپاس و قدردانی خود از اقدامات 

صورت گرفته و هم چنین همکاری های 
مؤثر همه همکاران شعبه آینده در این 

استان را ابراز داشت.

معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد 
گفت: حضور پرقدرت بانک شهر در شرق 
کشور سبب شده تا مدیریت شهری مشهد 
به این بانک به عنوان یک همراه توانمند در 

حمایت از اجرای پروژه های شهری نگاه 
کند.

به گزارش مرکز ارتباطات و روابط 
عمومی بانک شهر، رضا خواجه نائینی گفت 

: عالوه بر قدرت انجام عملیات پولی و 
بانکی، رفتار اقتصادی و اجتماعی بانک شهر 

نیز به حرفه ای بودن این مجموعه اقتصادی 
اشاره دارد.

خواجه نائینی با بیان اینکه مجموعه 
مدیریت شهری مشهد همواره از سهامداری 
در این بانک احساس رضایت داشته است، 

افزود: اعتماد سازی بین بانک و مشتریان خود 
زمانی ایجاد می شود که بانک به عنوان یک 

بنگاه اقتصادی به وظایف ذاتی خود عمل 
کرده و خدمات را به بهترین شکل در اختیار 
مشتریان قرار دهد که این مهم در بانک شهر 

به بهترین نحو انجام می شود.
وی با اشاره به فعالیت چندین ساله بانک 
شهر در رابطه با جمع آوری سرمایه های خرد 
از بین مشتریان، خاطرنشان کرد: یکی از مهم 
ترین دالیل موفقیت بانک شهر جلوگیری از 
خروج سرمایه های شعب استانی به خارج از 

محدوده سکونت مشتریان خود است.
خواجه نائینی ادامه داد: به طور مثال، 

بانک شهر با جمع کردن سرمایه های خرد 
و ارائه آن در قالب تسهیالت مختلف به 

مدیریت شهری سبب شده است تا شهرداری 
نیز بتواند با دارایی خود شهروندان، خدمت 
رسانی بهتری را در امور عمرانی، خدماتی، 

ترافیکی و... برای ایشان به ارمغان آورد.

معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد با 
بیان اینکه بانک شهر با ارائه خدمات در حوزه 
بانکداری الکترونیک توانسته مشتریان بیشتری 
را جذب کند، تصریح کرد: گسترش فناوری 

اطالعات و ارائه به روز ترین خدمات بانکی 
از مهم ترین مولفه هایی است که بانک شهر با 
توجه ویژه به آنها توانسته محبوبیت خود را در 

شبکه بانکی افزایش دهد.
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد 

با بیان اینکه غیر از مشهد بانک شهر در توسعه 
دیگر کالنشهرهای کشور نیز نقش بسزایی ایفا 

کرده است، خاطر نشان کرد: اگر به فعالیت 
های بانک شهر در کالنشهرها دقت کنیم 
خواهیم دید که در بسیاری از پروژه های 

کالن که نیاز مبرم به یاری یک بنگاه اقتصادی 
داشته اند حضور پرقدرت بانک شهر در کنار 

مدیریت شهری راهگشا بوده است.

از  پارسیان  بانک  ادامه حمایت  در 
منظور  به  و  تولیدی  و  واحدهای صنعتی 

پرداخت  امکان  تولید”،  جهش  تحقق”شعار 
بخش  درگردش  »سـرمایه  ریالی  تسـهیالت 

ویژه  در گردش  »سرمایه  معدن«،  صنعت 
صنعتی«  کاالهای  کننده  صادر  های  شرکت 

ایجادی و  ثابت طرح های  و »سرمایه 
از سوی  معدن«،  ای بخش صنعت  توسعه 

فراهم شد. بانک  این 
بانک  مابین  فی  قراردادهای  اساس  بر 

واحدهای  ملی،  توسـعه  صـندوق  و  پارسیان 
برای  برخوردار  مناطق  در  معدنی  و  صنعتی 
تا  توانند  می  در گردش خود  تامین سرمایه 

نرخ  با  تسهیالت  ریال  میلیارد   ۳۰۰ سقف 
۱۶ درصد و شرکت های صادر کننده  سود 
 4۰۰ سقف  تا  مناطق  کلیه  صنعتی  کاالهای 

 ۵/۱4 نرخ سود  با  تسهیالت  ریال  میلیارد 
درصد دریافت کنند و طی مدت یک سال 

نمایند. تسویه  را  خود  تسهیالت 

ایجادی و توسعه ای بخش  طرح های 
دیگر  از  برخوردار  مناطق  معدن  صنعت 
به  پارسیان  بانک  که  است  هایی  بخش 

مدت  بلند  تسهیالت  شرایط  واجد  متقاضیان 
تامین  تسهیالت  نماید.  می  اعطا  ساله   ۵/۵

درصد   8۰ بخش حداکثر  این  ثابت  سرمایه 
نرخ سود  با  میزان سرمایه گذاری طرح و 

بعد  تسهیالت  بازپرداخت  و  بوده  ۱۶ درصد 
ماه(   ۳۰ )حداکثر  فرآیند ساخت  اتمام  از 

بازپرداخت  با  ۶ ماهه آغاز و  تنفس  و یک 
پذیرد. پایان می  ماه   ۳۰ اقساط طی مدت 

امر  در  تسهیل  جهت  است  گفتنی 
با  بیشتر  هرچه  همراهی  و  صادرات 

پارسیان  بانک  صادراتی،  شرکتهای 
با  همکاری  نامه  تفاهم  انعقاد  به  نسبت 

نموده  اقدام  صادرات  ضمانت  صندوق 
از  استفاده  برای  مزبور  شرکتهای  است. 

کننده  صادر  های  شرکت  ویژه  تسهیالت 
در  امر  بدو  در  بایست  می  //:httpکاالهای صنعتی،   ) نشانی  به  یاب  بهین  سامانه 

بسته  تسهیالت  behinyab.irینک 
نمایند. نام  ثبت  از صادرات(  حمایت 

 ۱۵ از  بیش  امسال  نخست  نیمه  در 
قرض الحسنه  تسهیالت  فقره  هزار 

بانک  توسط  ضروری  احتیاجات  رفع 
شده  پرداخت  متقاضیان  به  ایران  ملی 

است.
بانک  عمومی  روابط  به گزارش 
رفع  به منظور  بانک  این  ایران،  ملی 

از  مشتریان  ضروری  احتیاجات 
کمترین  با  قرض الحسنه  منابع  محل 
تسهیالت  پرداخت  به  اقدام  کارمزد 

است  راهی  تسهیالت  این  و  می کند 
پسندیده  سنت  تقویت  و  با حفظ  تا 

در  مواقع ضروری  در  قرض الحسنه 
باشیم. ارجمند  مشتریان  کنار 

رفع  قرض الحسنه  تسهیالت 
برای  عموما  ضروری  احتیاجات 

هزینه  کمک  درمانی،  هزینه  تامین 
و...  مسکن  تأمین  و  تعمیر  تحصیلی، 

متقاضیان  به  درصد   4 کارمزد  با 
ایران  ملی  بانک  و  پرداخت می شود 

بر  بالغ  امسال  نخست  ماه  در شش 
از  میلیون ریال   8۳7 میلیارد و   7۱۶

۳۵9 فقره  ۱۵ و  این تسهیالت در 
است. اعطا کرده 

ملی  بانک  نیز  سال گذشته  در 
میلیارد   ۵9۵ بر دو هزار و  بالغ  ایران 

رفع  تسهیالت  ریال  میلیون   8۰8 و 
کرده  پرداخت  ضروری  احتیاجات 

است.
الحسنه  قرض  تسهیالت  دیگر  از 

به  توان  ایران می  ملی  بانک 
کرد  اشاره  مسکن  تعمیر  تسهیالت 

مبلغ  ابتدای سال جاری  نیمه  در  که 
از  میلیون ریال   7۰۰ میلیارد و   ۱۲

پرداخت  متقاضیان  به  تسهیالت  این 
است. شده 

عبدالکریم جمیری نماینده مردم بوشهر 
درمجلس شورای اسالمی، با حضور در مدیریت 

شعب،در خصوص برخی از مسائل و مشکالت 
اقتصادی استان با عقیل زینلی مدیر شعب دیدار 

و گفتگو کرد. 
به گزارش خبرنگار استانی پایگاه خبری 

بانک مسکن  هیبنا ،دراین دیدار عقیل 
زینلی،مدیر شعب استان بوشهر ضمن ارائه 

گزارشی از عملکرد بانک مسکن اظهار داشت 
: با عنایت به رویکرد و سیاست دولت در طرح 

نوسازی و بهسازی محالت هدف و طرح 
اقدام ملی مسکن که به عنوان مهم ترین برنامه 

دولت در بخش مسکن با هدف افزایش تولید و 
عرضه مسکن از طریق وزارت راه و شهرسازی 

در دست اقدام می باشد ، اولویت اول بانک 
مسکن را هم به عنوان یک بانک تخصصی، 
مشارکت واعطای تسهیالت بافت فرسوده و 
بازآفرینی شهری وهمچنین طرح اقدام ملی 

مسکن برشمرد.
وی افزود: طی شش ماهه اول سال جاری 
مجموعاً تعداد 799ر۲ فقره قرارداد تسهیالتی 

به مبلغ 748ر۱ میلیارد ریال در قالب انواع عقود 
اسالمی به مردم شریف استان پرداخت شده که 

از این مبلغ ۱۶9 میلیارد ریال مربوط به تسهیالت 
تکلیفی نظیر تسهیالت بنیاد شهید، ایثارگران، 

تسهیالت بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج و نیز تسهیالت 

اقشار محروم تحت پوشش بهزیستی و کمیته 
امداد امام خمینی )ره( بوده است. در خصوص 

طرح اقدام ملی مسکن نیز تا کنون ۲8۰ واحد به 
بانک معرفی که ۶9۳ نفر از متقاضیان نزد شعب 

این بانک افتتاح و ۳۲۳ نفر نیز آورده اولیه خود 
را به حساب واریز کرده اند.

وی عنوان کرد: با توجه به افزایش قیمت 
مسکن، این بانک به منظور حمایت از متقاضیان 

واقعی مسکن و جهت پوشش بخشی از هزینه 
های تامین مسکن اقشار مختلف استان اقدام به 
افزایش سقف انواع تسهیالت خرید و احداث 

مسکن از جمله تسهیالت طرح ویژه نوسازی و 
بهسازی مسکن روستایی کرده است.

همچنین در راستای تکمیل و تعیین تکلیف 
پروژه های در دست احداث طرح مسکن مهر 
نیز بانک با پرداخت تسهیالت متمم به پروژه 
های طرح مهر در استان و همچنین پرداخت 

تسهیالت تکمیلی به سایر پروژه های نیمه تمام 
که تسهیالت آنها از محل منابع داخلی بانک 

تامین شده، نظیر پروژه ۵۶ واحدی بنیادمسکن 
بندر دیلم کمک شایانی به خانه دار کردن مردم 

استان کرده است.
وی با اشاره به محدودیت موجود در 

خصوص لزوم اختصاص %9۰ از اعتبارات بانک 
مسکن به بخش مسکن خاطر نشان کرد علی 

رغم وجود محدودیت مزبور، این مدیریت از 
حمایت متقاضیان تسهیالت بخش غیر مسکن 
نیز با پرداخت انواع تسهیالت در بخش های 
خدمات، بازرگانی، صنعت و سایر بخش ها 

فروگذار کرده است.
زینلی افزود: بانک مسکن آماده حمایت 

از بخش مسکن استان با همکاری سایر دستگاه 
های متولی بخش مسکن نظیر شهرداری ها، 

اداره کل، راه و شهرسازی، اداره کل بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی، شرکت عمران عالی 

شهر و بخش خصوصی جهت تولید و احداث 
واحدهای مسکونی در استان می باشد.

عبدالکریم جمیری نماینده مردم بوشهر، 
گناوه و دیلم در مجلس شورای اسالمی ، ضمن 

تشکر از زحمات کلیه کارکنان بانک مسکن 
گفت :حضور مدیران دلسوز و توانمندی چون 

شما در استان مایه خیر وبرکت است. 
وی افزود: همراهی بانک مسکن در تامین 

مالی پروژه های در حال ساخت قابل تقدیر 
است.

جمیری ضمن ابراز رضایت از خدمات و 
عملکرد بانک مسکن در خصوص خانه دار 

کردن مردم وکمک به اقشار ضعیف ، آمادگی 
و حمایت خود را برای رفع مشکالت در حوزه 
های مختلف از جمله طرح اقدام ملی ، نوسازی 

بافت های فرسوده محالت هدف و وصول 

مطالبات معوق و ... اعالم کرد.
ایشان تاکید کرد مدیران می بایست 

نظرات و پیشنهادات خود در خصوص قوانین 
و دستورالعمل های مخل را به نمایندگان مردم 

جهت تسهیل گری و اصالح ارائه کنند.وی 
ادامه داد: با عنایت به افزایش بی رویه قیمت 

مسکن در استان بوشهر نیاز به همکاری و 
همراهی بیشتر سایر دستگاه ها و سازمان های 

متولی این بخش بیش از پیش مشهود بوده 
که این امر مستلزم ارائه راهکارهای اجرایی 

از طرف مدیران این دستگاه ها در خصوص 
موضوع خواهد بود.

در پایان جمیری از عملکرد بانک مسکن 
در توسعه بخش مسکن در بوشهر وتامین مسکن 

نیازمندان و محرومین خصوصا بازسازی مناطق 
سیل و زلزله زده استان تقدیر و تشکر کرد.



دوشنبه - 28 مهر 1399 شماره 1200
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد با بیان این که وقف حرکتی زیبا و انسان دوستانه برای تعدیل امور اجتماعی و تقسیط در جامعه است، گفت: وقف می تواند برای عموم بهره های فراوانی به دنبال داشته باشد.آیت 

اهلل »محمدرضا ناصری« در پیامی به مناسبت دهه وقف، اظهار کرد: در دهه وقف مبلغان باید بیشتر ابعاد عظیم آن را تبیین کنند و متولیان فرهنگی در جهت گسترش آن کوشا باشند.وی با اشاره به آیه ی کریمه ی »َوالْبَاقِیَاُت 
الَِحاُت َخیٌْر ِعنَْد َربَِّک ثََوابًا َوَخیٌْر أََماًل« )و نیکی های ماندگار از نظر پاداش نزد پروردگارت بهتر و امیدوار کننده تر است(، گفت: مکتب حیات بخش اسالم جهت اجرای عدل و قسط در جامعه و اعتالی بشریت مراتب  الَصّ
انسانی برنامه های بزرگ و سازنده ای را جهت وصول به این امر مهم و تحقق ارزش ها ارائه داده است.وی افزود: یکی از آن ها سنت حسنه وقف و یا همان صدقات جاریه ای است که اجرای دقیق آن می تواند عالوه بر بعد 

معنوی برای عامل آن برکات و حسنات فراوانی را در برداشته باشد.امام جمعه یزد با بیان این که اصوال هر کاری که برای قرب به خداوند و خدمت به بندگان خدا بزرگ عملی شود، دارای برکات بی شماری است، گفت: در 
وقف این برکات ملموس تر و محسوس تر است چرا که برکات آن مستقیم و یا غیرمستقیم به مردم می رسد و می تواند جامعه را منتفع کند.

وقف حرکتی انسان دوستانه برای تعدیل امور اجتماعی و تقسیط در جامعه است

63 سایت جدید همراه اول
 در نقاط شهری آذربایجان غربی 

ایجاد می شود

ارتقاء سطح تولید آب مقطر استارت بویلر
 فاز3 نیروگاه رامین به 50 تن در ساعت

ایران به جمع تولیدکنندگان محصوالت 
کمیاب پتروشیمی جهان می پیوندد

خراسان جنوبی
 جزو امن ترین استان های کشور

 برای سرمایه گذاری است

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان: تامین زمین برای۲۲ 
هزار نفر از متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن در خوزستان

ایران زمین5نماینده ولی فقیه در استان یزد:

سرپرست مخابرات منطقه آذربایجان غربی:

توسط متخصصان نیروگاه رامین اهواز تحقق یافت

پتروشیمی شهید تندگویان اعالم کرد:

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی گفت: 

چنگیز  علیزاده:  هادی   / ارومیه 
منطقه  مخابرات  –سرپرست  نوری 

به  اشاره  با  غربی-  آذربایجان 
منطقه  مخابرات  های  فعالیت  حوزه 
 88 از سال  آذربایجان غربی گفت: 
به طور  ایران  مخابرات  که شرکت 
به بخش خصوص واگذار و  کامل 

حوزه وظایف آن کاماًل شفاف شد 
بر اساس آن توسعه و پوشش  که 

بر عهده  به طور کامل  حوزه شهری 
گرفت  قرار  ایران  مخابرات  شرکت 

از  روستایی  حوزه  توسعه  مسئولیت  و 
برداشته شد. این شرکت  دوش 

ارومیه،  از  ما  به گزارش خبرنگار 
افزود:  ادامه  مقام مسئول در  این 

با  نیز  روستایی  مناطق  توسعه  طبیعتاً 
اداره  با  انجام شده  برنامه ریزی های 

برنامه  قابل  نیز  استان  فناوری  کل 
زیرساخت  توسعه  اما  است  ریزی 

عهده  بر  استان  شهری  مخابراتی  های 
غربی  آذربایجان  منطقه  مخابرات 

این  استان در  امیدوارم مردم  است که 
از خدمات  نحو  بهترین  به  چارچوب 

ببرند. استفاده  ما 
منطقه  مخابرات  سرپرست 

کیفیت  خصوص  در  غربی  آذربایجان 
در  داشت:  اظهار  خدمات همراه 

همراه  تلفن  شبکه  دهی  آنتن  خصوص 
باید عرض کنم که در حال حاضر 

به  استان  روستایی  و  نقاط شهری  تمام 
دارند. قرار  پوشش  طور کامل تحت 

نقاط شهری  تمام  وی گفت: 
اینترنت  مناسب  پوشش  از  نیز  استان 
هستند،  برخوردار  چهار  و  سه  نسل 

دلیل  به  شهری  نقاط  برخی  طبیعتاً  اما 
ساخت و سازهای مکرر و رشد 

است  ممکن  ها،  شهر  حاشیه  محدوده 
همراه  با  اینترنت  دریافت خدمات  در 

باشند. داشته  مشکالتی 
این وجود  با  نوری تصریح کرد: 

مورد  را  شبکه  دائماً  ما  همکاران 
برنامه  و  قرار می دهند  پایش  و  بررسی 

ایجاد سایت  برای  ریزی های الزم 
انجام می شود که در  های جدید 

۶۳ سایت  همین راستا در سال جاری 
استان  در شهرهای  اول  همراه  جدید 

در دست ساخت است.
منطقه  مخابرات  سرپرست 

ساخت:  خاطرنشان  غربی  آذربایجان 
بر موارد مذکور، پروژه های  عالوه 
نیز  استان  ای  نقاط جاده  جدیدی در 
در دست اقدام است که از جمله آن 
نسل سه  به پوشش کامل  توان  ها می 
مواصالتی  جاده  در  اینترنت  و چهار 

کرد. اشاره  کالنتری  شهید 

امروز  عابدی،  مشیرالحق 
رسانه های  به  مهرماه   ۲7 یکشنبه 

به گزارش  بنا  اعالم کرد:  گروهی 
مرکز  اقتصادی  مطالعات  دفتر 

بر”پایش  مبنی  مجلس  پژوهش های 
ایران  در  سرمایه گذاری  امنیت 

با سنجش  98” که  طی فصول سال 
در  گذاری  سرمایه  امنیت  “شاخص 
جنوبی  خراسان  شده،  انجام  ایران” 

کشور  استان های  امن ترین  یزد  و 
هستند. گذاری  سرمایه  برای 

اینکه خراسان  بر  تأکید  با   وی 
عنوان  به  این هم  از  قبل  جنوبی، 

شده  معرفی  امن کشور  استان  اولین 
این  به  ادامه داد: برای رسیدن  بود، 
توسط  فراوانی  تالش های  موفقیت، 

اقتصادی  حوزه  استاندار،  شخص 
اجرایی  دستگاه های  و  استانداری 

است. گرفته  صورت  مختلف 
جنوبی  خراسان  استاندار  معاون 

کارگروه  برگزاری  کرد:  تصریح 
جمله  از  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل 

به  که  است  توجهی  شایان  اقدامات 
انجام  بدون وقفه  و  صورت مکرر 

موانع سد راه  تا مشکالت و  گرفت 
شود. فصل  و  کنندگان حل  تولید 

از  افزود: حمایت  عابدی 
از  بیش  واقعی  سرمایه گذاران 

پیگیری  و  قانون  در  مطروحه  موارد 
متقاضیان  برای  تسهیالت  پرداخت 
از دیگر  استان  سرمایه گذاری در 

است. موفقیت  این  در  مؤثر  اقدامات 
اشتغال  نقش  به  اشاره  با  وی 

پرداخت  از طریق  ایجاد شده 
در  عشایری  و  روستایی  تسهیالت 

بر  کرد:  خاطرنشان  ارزیابی ها،  این 
اداره کل تعاون، کار  اساس آمار 
تحقق  راستای  در  اجتماعی  رفاه  و 
از  88۳ پرونده متقاضی  ۲ هزار و 

عشایری  و  روستایی  تسهیالت  محل 
تومان  میلیون   7۰۰ و  میلیارد   ۳8۱

استمرار  واسطه  به  که  پرداخت شده 
های  محدودیت  علیرغم  ها  نظارت 

کمترین  با  کرونا،  شیوع  از  ناشی 
است. بوده  انحراف هم روبرو  میزان 

روستایی  تسهیالت  افزود:  وی 
با  مناطق مرزی  و عشایری در 

4 درصد و در دیگر مناطق  کارمزد 
متاضیان  به  ۶ درصد  با کارمزد 

است. پرداخت شده 
جنوبی  خراسان  استاندار  معاون 
برای  ایجاد زیرساخت های الزم  از 
کسب  متقاضیان  تر  راحت  دسترسی 
به  نیاز هم  به مجوزهای مورد  و کار 

خاطر  امنیت  در  مؤثر  عاملی  عنوان 
یاد کرد. سرمایه گذاران 

راستا  همین  در  گفت:  عابدی 
نقشه  و  دادور  یاور،  سامانه های 

استان  در  مجوز  صدور  استعالمات 
پنجره  نیز  به زودی  و  فعال شده 

اندازی  راه  نیز  و کار  فیزیکی کسب 
می شود.

وی ادامه داد: از طریق این 
کار  و  کسب  متقاضیان  سامانه ها، 

زمان  ترین  در کوتاه  توانند  می 
خود  نیاز  مورد  استعالمات  ممکن 

دریافت  اجرایی  دستگاه های  از  را 
. کنند

اقدام، روند  این  بیان کرد:  وی 
اجرای کار را از زمان ارائه طرح و 

تحقق  تا  آن  عملیاتی کردن  به  اقدام 
کوتاه  گذار  سرمایه  نظر  مورد  برنامه 

می کند. تر 
مطالعات  دفتر  است؛  گفتنی 

مجلس  های  پژوهش  مرکز  اقتصادی 
مؤلفه،   ۳8 پایش  با  تحقیق  این  در 
9 حوزه کسب و کار،  7 نماگر و 

امنیت  لحاظ  به  را  استان   ۳۱ وضعیت 
ارزیابی   98 سرمایه گذاری در سال 

است. کرده 
مطالعات  دفتر  گزارش  طبق 

پژوهش های  مرکز  اقتصادی 
حس  سنجش  برای  مجلس؛ 

توسط  گذاری  سرمایه  امنیت 
شاخص  یک  کشور،  تولیدکنندگان 
از هفت زیرشاخص  وجود دارد که 

که خود  تشکیل شده  نماگر  نام  به 
زیرشاخص  چند  از  هم  نماگر 

شده  تشکیل  مؤلفه  نام  به  دیگر 
دو  به  زیرشاخص ها  این  است. 

دسته  یک  می شوند؛  تقسیم  دسته 
توسط  شده  منتشر  رسمی  آمارهای 
آماری( )مؤلفه های  معتبر  نهادهای 

از سنجش  است و دسته دیگر 
)مؤلفه های  اقتصادی  فعاالن  اداراک 

که  می آیند  دست  به  پیمایشی( 
این دو دسته، شاخص  ترکیب  از 

حاصل  سرمایه گذاری  امنیت 
می شود.

: لیال زرگانیان -مدیرکل  اهواز 
راه و شهرسازی خوزستان از تامین 
نفر از متقاضیان  زمین برای۲۲ هزار 

طرح اقدام ملی مسکن در خوزستان 
خبر داد.

رضا رضایی اظهار کرد: ثبت نام 
طرح اقدام ملی مسکن در خوزستان 

طی سه مرحله انجام شده که پس 
از بررسی اولیه بیش از ۲۶ هزار نفر 

واجد شرایط شناخته شدند.
وی افزود: برای ۲۲ هزار نفر زمین 

در استان خوزستان تامین شد که 
این رقم تا ۲۶ هزار واحد نیز قابلیت 

افزایش دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی 

تامین  اراضی  خوزستان تصریح کرد: 
انقالب اسالمی  بنیاد مسکن  به  شده 

فرمان  اجرایی  خوزستان، ستاد 
امام)ره(، شرکت توسعه  حضرت 
به عنوان  استان خوزستان،  مسکن 

کارگزار تحویل داده شد.
رضایی ادامه داد: کارگزار برای 

تعیین می کند و  برخی اراضی، سازنده 
عملیات اجرایی را در راس مدیریت 

خواهد کرد.
مدیرکل راه و شهرسازی 

اینکه سایر اراضی   با عنوان  خوزستان 
نیز در قالب گروه های ساخت به 
متقاضیان به صورت اجاره داری 

99 ساله یا اقساطی ۱۰ ساله واگذار 
خواهد شد، تشریح کرد:  هم اکنون 

عملیات اجرایی برای چهار هزار و 
88۵ واحد مسکونی در قالب طرح 

اقدام ملی مسکن در خوزستان شروع 
شده است و  برای هر واحد مبلغ ۱۰۰ 

مدت  بلند  تسهیالت  تومان  میلیون 
تعلق خواهد گرفت. بانکی 

رضایی با اشاره به اینکه به زودی 
قالب شورای  نیز کمیته زیربنایی در 

استان تشکیل خواهد شد و  مسکن 
اقدام ملی  موضوعات زیربنایی طرح 
برنامه ریزی خواهند کرد،  مسکن را 
ابراز کرد: ضمنا کسانی که یک بار 

پیامک مراجعه جهت  برای آن ها 

احراز هویت ارسال شده و مراجعه 
نام آن ها لغو می شود. نکردند ثبت 

وی تعداد طبقات این واحدهای 
مسکونی را یک تا چهار طبقه طراحی 

شده عنوان کرد و گفت:  در سایت 
های طرح اقدام ملی مسکن فضای 

بهداشتی و تجاری  آموزشی، مذهبی، 
بینی شده است. پیش 

وی افزود: متراژ هر واحد 
مسکونی 7۵ تا ۱۲۰ مترمربع است که 

تایید  و  نقشه  به مراحل تکمیل  بستگی 
آن دارد.

گفتنی است در قالب طرح اقدام 
ملی مسکن مقرر شد 4۰۰ هزار واحد 

مسکونی در کشور ساخته شود که 
از این تعداد ۲۰۰ هزار واحد در 

شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد در 
بافت های فرسوده شهری و ۱۰۰ هزار 

واحد در شهرهای کوچک ساخته 
می شود.

اجرای  -با  زرگانیان  لیال  اهواز: 
فنی  چالشهای  رفع  و  تخصصی  تعمیرات 
رامین  نیروگاه  سوم  فاز  بویلر  استارت 
این  مقطر  آب  تولید  وظرفیت  توان  اهواز 
رسید. ساعت  در  تن  به۵۰  تن  از4۵  تجهیز 

رفع  و  تخصصی  تعمیرات  اجرای  با 
نیروگاه  سوم  فاز  بویلر  استارت  فنی  چالشهای 
مقطر  آب  تولید  وظرفیت  توان  اهواز  رامین 
رسید. ساعت  در  تن  به۵۰  تن  از4۵  تجهیز  این 

استارت  سرپرست  میرزایی  حسین  مسعود 
بویلر فاز ۳ نیروگاه رامین با اشاره به نقش مهم و 
حساس این تجهیز در تولید آب مقطر مورد نیاز 
واحدهای۳۰۵ و ۳۱۵ مگاواتی این نیروگاه  اظهار 
پیک مصرف  و  تابستان  از  از گذر  داشت: پس 
برق اقدام به انجام تعمیرات و رفع اشکاالت این 
توانمندی  بر  تکیه  با  توانستیم  و  نمودیم  تجهیز 
آب  تولید  آمادگی  سطح  نیروگاه،  متخصصین  
 4۵ از  را  نیروگاهی  واحدهای  نیاز  مورد  مقطر 

دهیم. افزایش  ساعت   در  تن   ۵۰ میزان  به  تن 
 ۵ را  پروژه  این  میرزایی مدت زمان اجرای 
تعمیراتی  اقدامات  مهمترین  و   نمود  اعالم  روز 
نشتی شدید  را جوشکاری و رفع  پروژه  این  در 
در قسمت اواپراتورها ، تعمیر و سرویس دریچه 
ابزاردقیقی  اشکال  رفع  و  تنظیم   ، کوره  های 
فندک مشعلها ، رفع اشکال و تنظیم ابزار دقیقی 
تعداد  تعویض   ، رگالتور  و  والو  گیت  تعدادی 
۶ عدد والو دستی ونتیلی در قسمت اواپراتورها 
فرسوده  اینج    8 بزرگ  والو  عدد   ۲ تعویض   ،
C شده ، بتن ریزی و ترمیم فونداسیون فیدپمپ

بویلر ، بازدید داخلی و سرویس ۳ دستگاه کولر 
درین  تانک  و  دیستیالت  تانک  و  مقطر  آب 
سرویس   ، کوره  ماستیک  ترمیم   ، اواپراتورها 
الکتروموتور پمپها و فنها ، پانلهای ابزاردقیقی و 
شینهای   BS۰4 و   BS۰۳ترانسهای  ، الکتریکی 
 8 زانوی  تعویض  و  آن  بریکرهای  و  مربوطه 
نمود. عنوان  تغذیه  آب  اصلی  مسیر  در  اینچ 

تندگویان،تولید  شهید  پتروشیمی 
و  کاربردی  مهم،  محصول  صنعتی  نیمه 

ماسک  تولید  نیاز  مورد  پلیمری  استراتژیک 
بیمارستانی،  مصرف  یک بار  لباس  پزشکی، 

پوشک  و  نقل  و  پارچه یک بار مصرف حمل 
نوزاد را آغاز کرد.

کالن  سیاست های  ابالغ  با  همزمان 
فارس  خلیج  پتروشیمی  صنایع  شرکت 
محصوالت  سبد  متنوع سازی  منظور  به 

افزایش  هدف  با  پتروشیمی  شرکت های 
فروش،  بازار های  متنوع سازی  آوری،  تاب 

بیشتر  تکمیل  برای  و کمک  واردات  کاهش 
شهید  پتروشیمی  شرکت  ارزش،  زنجیره های 

محصول  یک  صنعتی  نیمه  تولید  تندگویان 
را  پلیمری  استراتژیک  و  کاربردی  مهم، 

آغاز کرد.
بار در  نخستین  برای  اساس،  این  بر 

جهش  سال  در  کشور،  پتروشیمی  صنعت 
متخصصان  و  کارشناسان  همت  به  تولید، 
شهید  پتروشیمی  توسعه  و  پژوهش  واحد 

مهم  محصول  صنعتی  نیمه  تولید  تندگویان 

 )LOW MELT-PET( واستراتژیک 
آغاز شده است.

نقطه  با  ترفتاالت  پلی اتیلن  محصول 
 )LOW MELT-PET( ذوب پایین

موفقیت  با  صنعتی  نیمه  صورت  به  درحالی 
صنعیت  نیمه  تولید  نتایج  که  است  شده  تولید 

از  که  می دهد  نشان  پلیمری  محصول  این 
مشابه  نمونه های  با  رقابت  قابل  کیفیت  نظر 

خارجی و وارداتی است.
چهار  دارای  که  پلیمری  محصول  این 
از  متنوعی  کاربرد های  دارای  بوده  گرید 

یک  لباس های  پزشکی،  ماسک  تولید  جمله 
بار  یک  پارچه های  بیمارستانی،  مصرف  بار 

پوشک  و  نقل  و  در سیستم های حمل  مصرف 
است. نوزاد 

تعریف  بندی  زمان  برنامه  با  مطابق 
تندگویان،  شهید  پتروشیمی  زودی  به  شده، 
 LOW( تجاری  و  تولید صنعتی  بر  عالوه 

جدید  محصوالت  تولید   ،)MELT-PET
تخریب  زیست  گرید های  همچون  دیگری 

با  بندی  پذیر، گرید  PET Gسته 

بر  کاتالیست های  تولید  باال،  دوام  و  شفافیت 
واحد های  در  استفاده  مورد  موان  آنتی  پایه 

کند. آغاز  را   PET ترفتاالت  پلی اتیلن  تولید 
در  تندگویان  شهید  پتروشیمی  شرکت 

تولید  به  موفق  همچنین  تولید  جهش  سال 
تولید  جمله  از   PET مختلف  گرید های 

تایر  نخ  گرید  و  مشکی  چادر  گرید  صنعتی 

است. شده 
به عنوان  شهیدتندگویان  پتروشیمی 
محصول  تولیدکننده  تنها  و  بزرگ ترین 

ظرفیت  از  پتروشیمی کشور  در صنعت   PET
 ۵87 و  میلیون  از یک  بیش  تولید ساالنه 

گرید های  جمله  از  متنوع  محصول  تن  هزار 
است. برخوردار   PET مختلف 



پرداخت. غیرانتفاعی  و  دولتی  مدارس  در  دانش آموزان  تحصیل  میزان  در خصوص  توضیحاتی  بیان  به  تهران  شهر  پرورش  و  آموزش  ثقفی، سخنگوی  مسعود 
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است. بیشتر  آن  داوطلبان  تعداد  و  دولتی  مدارس  تعداد 
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موج جدید فراگیری ویروس کرونا تهران را از پا درمی آورد

 چالش های مجازی مرگبار 
در کمین دانش آموزان!

کاهش 35 درصدی ذخایر 
خون کشور در اوج کرونا

ذخایر  از  درصد   ۳۵ کرونا  ویروس  شیوع  روزهای  اوج  در  گفت:  خون  انتقال  سازمان  مدیرعامل 
رسید. نیز  درصد   7۰ مرز  به  کاهش  این  کشورها  از  بسیاری  در  درحالی که  شد؛  کاسته  ایران  خون 

می شود راه اندازی  پیشنهادها  نظام  *سامانه 
که  کارکنانی  شود.  احساس  آن  به وسیله  تفاوت  تا  باشد  موردی  باید  تشویق  گفت:  عشقی  پیمان 
بدین  و  می گیرند  قرار  تشویق  مورد  می کنند  مطرح  را  جذاب  ایده ای  یا  و  می دهند  انجام  نیکو  کاری 

از  آتی  روزهای  در  و  است  شکل گرفته  عمومی  روابط  توسط  سازمان  پیشنهادهای  نظام  دبیرخانه  منظور 
گرفت. خواهد  صورت  الزم  بهره برداری  آن 

هم کنار  در  و سالمت خون  اهدا  آمار  *افزایش 
سالمت  شاخص های  ارتقای  و  خون  اهدای  آمار  افزایش  خون  انتقال  سازمان  رویکرد  گفت:  عشقی 

است. اهدایی  خون های 
به مراتب  کاهشی  با  کشورها  از  بسیاری  جهان  در  کرونا  ویروس  شیوع  روزهای  در  افزود:  وی 

از  درصد   ۳۵ ویروس  این  شیوع  روزهای  اوج  در  شدند.  مواجه  بودیم  شاهد  ایران  در  ازآنچه  بیشتر 
نیز  درصد   7۰ مرز  به  کاهش  این  کشورها  از  بسیاری  در  درحالی که  شد  کاسته  ایران  خون  ذخایر 

هیچ کدام  و  است  نگرفته  فاصله  استانداردها  از  کرونا  پاندمی  دوران  در  خون  انتقال  سازمان  رسید. 
اعتالی  دلیل  به  تنها  که  معافیت هایی  و  آن ها  سخت گیرانه ترین  حتی  خود  دستورالعمل های  از 

است. نکرده  تغییر  نیز  است  گرفته شده  نظر  در  و  تدوین  خون  سالمت  شاخص های 
می کنیم سرمایه گذاری  بانوان  خون  اهدای  روی  *بر 

و  می شود  خون  اهدای  مرکز  یک  به  تبدیل  خانه  هر  بانوان  خون  اهدای  با  گفت:  عشقی 
بود. خواهد  پویاتر  و  پایدارتر  شود  آغاز  بانوان  از  چنانچه  فرهنگ  این  نهادینه سازی 

ماه های  در  بانوان  خون  اهدای  رشد  به  رو  روند  از  خرسندی  ابراز  با  خون  انتقال  سازمان  مدیرعامل 
این یک  و  شود  تلقی  هزینه  نباید  قطعاً  بانوان  خون  اهدای  افزایش  برای  زمان  و  منابع  صرف  گفت:  اخیر 

است. کشور  آینده  برای  ارزشمند  سرمایه گذاری 
است کار  دستور  در  بیمارستانی  خون  بانک  آیین نامه  جدی  اجرای 

نظام  اجرای  و  استقرار  در  را  درمانی  مراکز  همکاری  عدم  گفت:  خون  انتقال  سازمان  مدیرعامل 
متعهد  بیمارستانی  خون  بانک  آیین نامه  اجرای  مطابق  بایستی  مراکز  همه  و  نمی پذیریم  هموویژیالنس 

. شند با

صدای اصالحات گزارش می دهد؛

به تازگی پلیس فتا با انتشار اطالعیه ای 
درباره ارسال پیام های چالش قاتلی به نام 
مومو که دانش آموزان را هدف گرفته، 

هشدار داد؛ آگاهی از ماهیت این چالش ها 
نقش مهمی در مقابله با آنان دارد که در این 

گزارش به صورت مختصر به آن پرداخته 
شود.

در پی گسترش آموزش مجازی و حضور 
بیش از پیش کودکان و نوجوانان در فضای 

مجازی، پلیس فتا در اطالعیه ای نسبت به 
ارسال پیام های چالش خطرناک »مومو« به 

خانواده ها هشدار داد.
سرهنگ علی محمد رجبی؛ رئیس مرکز 

تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس 
فتا در این باره گفته بود: »در روزهای اخیر 

دوباره شاهد مطرح شدن چالش مومو در 
سطح برخی استان های کشور به خصوص 

استان های جنوبی بوده ایم و برخی کاربران 
که بیشتر آن ها دانش آموز بوده اند پیام هایی 

حاوی محتوا و تصاویر مومو دریافت 
کرده اند؛ دریافت پیام ها و کلیپ های چالش 

مومو بیشتر از طریق اپلیکیشن واتس  اپ 
صورت گرفته است«.

در مصاحبه دیگری، سرهنگ رامین 
پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا نیز ایجاد 

برخی مزاحمت ها برای دانش آموزان مشابه با 
چالش مومو را تایید و اعالم کرد: »متأسفانه 

طبق گزارش های دریافتی از برخی خانواده ها 
و بررسی های کارشناسان پلیس فتا، متوجه 

شده ایم که افرادی در داخل و خارج از 
کشور از فضای ایجاد شده درباره چالش 

مومو سوءاستفاده کرده اند و تصاویر مومو 
را روی پروفایل واتس اپ خودشان قرار 

می دهند. سپس با کاربران مدنظر خود که 
اغلب دانش آموزان هستند تماس می گیرند 

و آن ها خانواده هایشان را نگران می کنند. 
با کاربران صحبت می کنند، متن خاصی 

برایشان می فرستند و آن ها را دعوت به برخی 
چالش های خطرناک می کنند. بعد از این 

مرحله تهدید می کنند که اگر کاری را که 
از آن ها خواسته شده است، انجام ندهند، 

موبایلشان هک می شود یا فردی می آید و 
آن ها را به قتل می رساند؛ هیچ مدرکی وجود 
ندارد که بگوییم واقعاً چالش مومو در کشور 

ما فعال شده است، حرف هایی که در این 
باره زده می شود شایعه است، همان طور که 

درباره نهنگ آبی هم این شایعه ها را مطرح 
می کردند.«

اعالم این هشدارها که جزو وظایف 
پلیس و به منظور حفاظت از جان شهروندان 

صورت می پذیرد، لزوم توجه بیشتر خانواده ها 
و مدارس را برای جلوگیری از حضور 
بی دفاع کودکان و نوجوانان در فضای 

مجازی یادآوری می کند؛ در این مطلب با 
هدف آگاهی رسانی به والدین به بررسی 
مختصر این موضوع پرداخته خواهد شد.

*مومو چگونه کار می کند؟
مومو چالش مرگباری است که کودکان 

و نوجوانان را هدف گرفته و با استفاده از 
دستکاری روانشناختی، قربانیان را مرحله به 

مرحله به خودکشی نزدیک می کند؛ بستر 
اصلی فعالیت این چالش قاتل، پیام رسان 

واتس اپ است اما در فیس بوک، یوتیوپ و 
توئیتر نیز حضور دارد؛ پروفایل کاربری این 

چالش تصویر دلهره آوری دارد که مربوط 
به مجسمه ای ژاپنی با شکل ظاهری نیمی زن 
و نیمی پرنده با چشمانی از حدقه بیرون زده 
است. این مجسمه توسط کسوکه آیساوا در 

شرکت لینک فکتوری که در زمینه تولید 
فیلم های ژانر وحشت فعالیت دارد، ساخته 

شده و نخستین بار در سال ۲۰۱۶ میالدی در 
نمایشگاهی در توکیو رونمایی شده است.

این چالش قاتل در تیرماه ۱۳97 پس از 
کشف جسد دختری ۱۲ ساله در شهر بوینس 

آیرس کشور آرژانتین مورد توجه قرار 
گرفت و سرآغاز شناسایی موارد دیگری 

در سایر کشورها شد؛ چالش مومو با ارسال 
پیامی در پیام رسان واتس اپ حاوی تصویر یا 

ویدئویی وحشتناک و آزاردهنده به قربانی 
آغاز شده و با پاسخ قربانی و همزمان سرقت 

اطالعات وی از تلفن همراه و رایانه ادامه پیدا 
می کند.

همان طور که اشاره شد مراحل ابتدایی 
این چالش با پاسخ قربانی به پیام های مومو 
و دریافت و تماشای تصاویر و ویدئوهای 
وحشتناک آغاز و با باور واقعی بودن این 
چالش توسط قربانی، مرحله به مرحله بر 

خطرناک بودن فعالیت ها افزوده می شود؛ در 
مراحل انتهایی این چالش دستوراتی برای 

آسیب زدن به نزدیکان، خودزنی و خودکشی 
به قربانی دیکته شده و از وی خواسته می شود 

از نتیجه کار خود تصویر تهیه و ارسال کند؛ 

در صورت امتناع قربانی از اجرای دستورات، 
با استفاده از اطالعاتی که قباًل از کاربر به 

سرقت رفته یا به تدریج گردآوری شده، برای 
وی پیام های تهدیدآمیز ارسال می  شود! این 

تهدیدات شامل انتشار گسترده این اطالعات 
یا تهدید به قتل فرد و خانواده اش است.

*نهنگ آبی، شروع کار چالش های قاتل
شاید بتوان گفت چالش نهنگ آبی 

نخستین چالش قاتل شناخته شده برای عموم 
است؛ این چالش توسط دانشجوی ۲۱ ساله 
رشته روانشناسی در سال ۲۰۱۳ میالدی در 

کشور روسیه با نام f۵7 طراحی و بهینه سازی 
تکنیک های این چالش تا تبدیل آن به 

چالش خودکشی نهنگ آبی ادامه یافت. در 
این چالش قربانیان در یک گروه مجازی 

عضو شده و در ۵۰ روز، ۵۰ دستور را اجرا 
می کنند؛ از اقداماتی نظیر نقاشی تصویر 

نهنگ آبی، دیدن فیلم های وحشتناک و تغییر 
ساعات خواب، به کشتن حیوانات، رگ زنی، 

طراحی مکان خودکشی و در نهایت 
خودکشی می رسند.

قربانی برای اثبات انجام دستورات باید 
تصویری از نتیجه کار خود ارسال کند؛ تالش 

برای حفظ جایگاه در گروه و تشویق توسط 
اعضای آن و تهدید به افشای اطالعات، 

ارکان سازوکار پاداش و تنبیه برای ادامه 
فعالیت قربانیان است؛ افرادی که از اجرای 

دستورات امتناع کنند با پیام های تهدیدآمیز 
در خصوص انتشار اطالعات همچنین قتل 

خود و خانواده هایشان مواجه می شوند.
این چالش نخستین بار پس از انتشار 

عکس خداحافظی و خودکشی دختر ۱7 ساله 
روس در نوامبر سال ۲۰۱۵ میالدی )آبان 
ماه ۱۳94( مورد توجه قرار گرفت؛ طراح 

این چالش قاتل، در سال ۲۰۱7 میالدی در 
شهر سنت پترزبرگ کشور روسیه دستگیر و 

محاکمه شد.
*راهکارهای مبارزه با چالش های قاتل

دستکاری روانشناختی و القای 
خشونت های مرگبار به کودکان و نوجوانان 

تنها محدود به این چالش ها نبوده بلکه 
بازی های رایانه ای ژانر وحشت را نیز شامل 

می شود؛ این بازی ها که خشونت باالیی را به 
روان کودکان و نوجوانان تزریق می کنند، 
روزبه روز پیشرفته تر شده و حتی در برخی 

موارد حین انجام بازی با پرسیدن سؤاالتی از 
کاربر، محتوای خشن سازگار با روحیات وی 

در اختیارش قرار می گیرد.
»آگاهی رسانی و حضور فعال« خانواده ها 

و مدارس نقشی اساسی در مبارزه با این 
قاتالن مجازی دارد؛ گفتگوی مرتب والدین 
و معلمان با کودکان و نوجوانان به نحوی که 
آن ها بتوانند به راحتی و بدون ترس مشکالت 
و مسائل خود را مطرح کنند، کنترل دسترسی 

کودکان و نوجوانان به فضای مجازی و 
حضور والدین هنگام استفاده از آن، آموزش 

نحوه عدم شرکت در کارها تحت تاثیر 
دیگران و نه گفتن، نظارت بر بازی های 

رایانه ای، تصاویر و فیلم هایی که کودکان 
و نوجوانان از آن استفاده می کنند، از جمله 

اقداماتی هستند که می تواند برای مقابله با این 
معضل موثر باشد.

علیرضا اصغرزاده- در موج جدید فراگیری ویروس کرونا 
در ایران، اوضاع تهران از بقیه شهرهای ایران بدتر است؛ تا حدی 

که رئیس شورای شهر تهران دراین باره هشدار داده و خواستار 
مقررات سخت تر در پایتخت شده است.

به گزارش صدای اصالحات، محسن هاشمی، رئیس شورای 
شهر تهران روز گذشته گفت: هم اکنون روزانه نزدیک به ۵ هزار 

نفر به این ویروس مبتال و حدود ۳۰۰ نفر نیز جان خود را از دست 
می دهند و این آمار در تهران نیز حدود ۱۵۰ فوتی است.

* هاشمی: تهران را تعطیل کامل کنیم
محسن هاشمی با انتقاد از عملکرد مسئوالن در ارتباط با 
کنترل شیوع ویروس کرونا خاطرنشان کرد: به نظر اقدامات 

ویژه تری باید در این حوزه از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا 
انجام شود و این طور عملکرد و برنامه ریزی جواب نداده است. 

توصیه می شود که تهران را تعطیل کامل کنیم و درواقع باید تهران 
و همچنین سایر کالن شهرها به مدت دو هفته تعطیلی کامل شوند 

و اگر این اتفاق نیفتد نمی توانیم از سد موج سوم کرونا بربیاییم.
رئیس شورای شهر تهران افزود: همچنین در فصل پاییز و 
در روزهای آلودگی هوا قرار داریم و این در حالی است که 
آلودگی هوا تأثیر جدی بر ایمنی کودکان و سالمندان دارد 

و تغذیه مناسب می تواند کمکی برای این شرایط باشد اما 
شرایط اقتصادی برای مردم سخت و امکان تهیه اقالمی از جمله 
میوه جات، سبزیجات و پروتئین ها برای آن ها دشوار شده است.

وی گفت: در حال حاضر و با توجه به شرایط اقتصادی و 
گرانی معیشت مردم دچار مشکل شده است و گرانی خیلی زیاد 

شده است و برای پیشگیری و درمان ویروس کرونا مردم باید 
خود را تقویت کنند و از اقالمی چون سبزیجات و میوه و پروتئین 

استفاده کنند اما شرایط تهیه آن ها را ندارند. استرس، عدم تغذیه 
مناسب و آلودگی هوا شرایط نامناسبی را برای آن ها در روزهای 

کرونایی ایجاد کرده است.
هاشمی گفت: مسئوالن سیاسی دائم درگیر هستند و هیچ 

حرف مثبتی برای کشور ندارند و همچنین هماهنگی ها میان سران 
سه قوه در این ایام به شدت پایین آمده است و دائم به همدیگر 

متلک پرانی می کنند، متلک های بیخود و بچگانه!
* حریرچی: وضعیت شیوع ویروس کرونا در 

تهران بسیار نگران کننده است
پیش تر دکتر ایرج حریرچی، معاون کل وزیر بهداشت 

نیز گفته بود: همچنان وضعیت شیوع ویروس کرونا در تهران 
بسیار نگران کننده است و به خصوص آلودگی هوا و نیز سرما 
باعث افزایش انتشار ویروس کرونا خواهد شد. حتماً در تهران 

و 4۵ شهر بسیار آلوده به ویروس کرونا نیازمند تصمیمات 
سخت گیرانه تر محدودسازی و نیز مراعات بیشتر اصول بهداشتی 

هستیم.
قاسم جان بابایی،معاون درمان وزیر بهداشت نیز چند روز 

گذشته گفته بود: محدودیت های اخیر در برخی از استان ها 

نباید محدود به تعطیلی های پایان ماه صفر باشد و نگرانی مابعد 
از این تعطیالت بیشتر است چون خیلی از مردم برای بعد از این 

تعطیالت برنامه ریزی کرده اند و اطالع داریم که بعضی افراد حتی 
سالن های مراسم های عروسی را اجاره کرده اند. اگر بعد از ماه 

صفر، مردم بخواهند مراسم و تجمعات را که قطعاً در آن شاهد 
انتقال بیماری هستیم را برپا کنند، شرایط به مراتب بدتر از وضعیت 

کنونی می شود.
به گفته قاسم جان بابایی، حدود ۳۶ تا ۳7 درصد از ظرفیت 
بخش مراقبت های ویژه در کشور مربوط به بیماران کوویدـ۱9 

است: این عدد باالست و امیدواریم با ایجاد محدودیت ها به عنوان 
اولین تصمیم و رعایت فاصله گذاری و استفاده از ماسک، شاهد 

بهبود وضعیت بیماری در کشور باشیم.
* ناموفق بودن سیاست های اجرایی در کنترل 

اپیدمی کووید19-
از طرف دیگر نتایج یک پروژه تحقیقاتی که به  سفارش 

کمیته سالمت شورای اسالمی شهر تهران و توسط مرکز مطالعات 
شهرداری تهران انجام شده و مجری آن حمید سوری، استاد 

اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است، حکایت 
از ناموفق بودن سیاست های اجرایی در کنترل اپیدمی کووید۱9- 

دارد.
در همین راستا، دکتر علی ماهر عضو ستاد مقابله با کرونا در 

تهران گفته: روزانه بیش از ۱۰۰ نفر در تهران براثر کرونا فوت 

می کنند و بیشتر از ۱۰۰۰ نفر بستری می شوند. بیمارستان های 
تهران بیشتر از ۲ هفته دوام نمی آورد. اگر روند کرونا همین طور 
باقی بماند بیمارستان های صحرایی و نیروهای غیرحرفه ای وارد 

چرخه درمان کرونا می شوند.
به نظر می رسد هرچقدر هم بیمارستان ها به شیوه های 

مختلف به کنترل تخت ها بپردازند، تنها راه نرسیدن روزهایی با 
»بیمارستان های صحرایی« کاهش شیوع ویروس باشد، اتفاقی 
که تنها با کمتر شدن ترددها، پوشیدن ماسک و رعایت دیگر 

پروتکل های بهداشتی امکان پذیر است.
* محسنی بندپی: 35 درصد تخت های بیمارستانی 

استان تهران پر است
در همین راستا انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران گفته: 

ما در استان تهران ۱4 هزار تخت بیمارستانی داریم که هم اکنون 
۵۰۰۰ تخت بیمارستانی پر است این عدد، عدد بزرگی برای 

بستری ها و مبتالیان است که باید تالش کنیم کاهش پیدا کند 
همچنین باید به دستورالعمل های ستاد ملی مقابله با کرونا توجه 

ویژه شود.
بااین حال اوضاع در تهران همچنان وخیم است و ظاهراً وخیم 

پیش می رود و برخی تحلیل گران احتمال می دهند این شرایط 
بتواند سیستم درمانی تهران را حتی در آستانه فروپاشی پیشش 

ببرد. اتفاقی که سعیدرضا مهرپور، رئیس بیمارستان شریعتی 
تهران، یکی از مهم ترین و بزرگ ترین بیمارستان های دولتی 

تهران، در صفحه اینستاگرامش به آن اشاره داشته و نوشته است: 
تهران زیر سنگین ترین حمله اپیدمی کوروناست.

* وضعیت کرونا در پایتخت اسفناک است
به گزارش صدای اصالحات، متأسفانه وضعیت تهران ازنظر 
کرونا  بسیار اسفناک بوده و در وضعیت قرمز است که اگر برای 
آن چاره اندیشی نشود دود آن به چشم تمامی مردم ایران خواهد 
رفت همان طور که در ابتدای این پاندمی استان قم منشأ شیوع و 
همه گیری کرونا شناخته شده بود، بیم آن می رود که این اتفاق 
دوباره تکرار شده و اینبار استان تهران منشأ شیوع و همه گیری 

موج جدید ویروس کرونا در ایران شود!

مدیرعامل سازمان انتقال خون اعالم کرد:

وزارتبهداشت:وضعیتشیوعویروسکرونادرتهرانبسیارنگرانکنندهاست
شورایشهر:تهرانراتعطیلکاملکنیم
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است. داشته  قابل توجهی  افت  آغازین شروع عرضه ها  هفته های  به  نسبت  رقم  این  که  رفته  فروش  به  اوراق  تومان  میلیارد   ۳۳۰ مجموعاً  بدهی  اوراق  هفته عرضه  در آخرین 

 ۱۶ پایان شهریورماه سال جاری  تا  بانک مرکزی  تورم زا، کارگزاری  غیر  از یک مسیر  بودجه دولت  مالی کسری  تأمین  راستای  اعالم کرده است، در  بانک مرکزی  اخیراً  به گزارش صدای اصالحات، 
فروخته شد. و سایر سرمایه گذاران  مالی  نهادهای  بانک ها،  به  دولتی  بدهی  اوراق  انواع  ریال  میلیارد  هزار   ۶98.۲ برگزار کرد که طی آن، درمجموع  مرحله حراج 

بوده  بدهی  اوراق  هفته های حراج  تمام  بین  در  فروش  میزان  میزان کمترین  این  فروش رفت.  به  تومان  میلیون   ۶۵ و  میلیارد   ۳۳۰ بدهی مجموعاً  اوراق  فروش  از طریق  مالی دولت  تأمین  از  بیستم  مرحله  در 
است. 

وقتی  داشت:  اظهار  قطعه سازان  انجمن  مدیره ی  هیئت  سابق  عضو 
و خیلی  تغییر می کند  تومان می رسد همه حوزه ها  هزار   ۳۲ به  ارز  نرخ 

را  تامین  توان  می شوند چون  میدان خارج  از  ما  تولید کنندگان  از 
بیایند. بر  آن  از پس  نمی توانند  و  ندارند 

قیمت دالر و رسیدن  افزایش  با  به گزارش صدای اصالحات، 
اقتصادی  مختلف  مورد حوزه های  در  نگرانی ها  تومان  هزار   ۳۲ به  آن 
از صنایعی  بین شاید حوزه ی خودرو یکی  این  است. در  قوت گرفته 

بیشتر  و  دارد  مردم  روزمره ی  زندگی  مستقیمی روی  تاثیر  که  است 
می گیرد.  قرار  مورد رصد 

وابسته هستیم ارز  نرخ  به  تا خرخره   *
انجمن  مدیره ی  هیئت  سابق  عضو  شهریاری،  بهرام  زمینه  همین  در 
محصول  هر  یا  باشد  قطعات  خودرو  نمی کند  فرقی  گفت:  قطعه سازان 

ارز هستیم و حتی شرایط روزمره  نرخ  به  وابسته  تا خرخره  ما  دیگری، 
تاثیر خود را  ارز  این شرایط  با  ارز وابسته است،  به نرخ  زندگی مردم 
هم  به  به هم وصل  زنجیر  مانند  تولیدی  عوامل  می گذارد.  تولید  روی 

می شود  تنش  دچار  ارز  مثل  عوامل  این  از  یکی  وقتی  هستند  وابسته 
که  تولیدی  اولیه  ی  مواد  نوسان خواهد شد.  دچار  نیز  بخش ها  دیگر 

نیست  وارداتی  که  هم  کاالیی  می گیرد،  تاثیر  مستقیم  است،  وارداتی 
نرخ  به  اولیه اش  مواد  تولید  برای  تاثیر می گیرد، چون آن هم  باز 
یا  فوالدی  اولیه ی  مواد  تغییر  و  قیمت  مثاًل رشد  است.  وابسته  ارز 

نرخ  تابع  چون  ایرانی  اولیه  مواد  که  می بینید  کنید،  نگاه  را  پتروشیمی 
ارز است، باز گران شده است.

بی معنی خودکفایی  واژه  از  فقط  ما  فکر می کنم  داد:  ادامه  وی 
را  داخل کمترین تالش  در عمق ساخت  اما  استفاده کرده ایم 

را  بخشی  بودیم  توانسته  بود  در گذشته شده  تالشی که  با  کرده ایم. 
به خصوص  این حوزه  اما آن را هم سوداگران  تولید داخل کنیم 
بردند.  بین  از  غیراصولی  رقابت های  ایجاد  با  دولتی  بخش  مدیران 

واردکننده  فقط  که  کردند  عرصه  وارد  را  جدیدی  قطعه سازنماهای 
وابسته  را هم  قطعات  ایرانی روی آن می زدند،  برند  تنها  و  بودند 
از کشور کردند. در حوزه داخلی کمترین تالش  ارز و خارج  به 
تا  و  استفاده کرده  بی معنی خودکفایی  از واژه   فقط  را کردیم و 

همه ی  در  ارز  نرخ  دلیل  همین  به  ماندیم،  باقی  وابسته  استخوان  مغز 
اثر خود را دارد. ما  تولید  حوزه های 

بازار  انحصار در  و  نقدینگی  به مشکالت گردش  اشاره  با  وی 
تومان می رسد  ۳۲ هزار  به  ارز  نرخ  بنابراین وقتی  اضافه کرد:  خودرو 
خارج  میدان  از  ما  تولید کنندگان  از  خیلی  و  می کند  تغییر  ما  چیز  همه 
بیایند.  بر  از پس آن  نمی توانند  و  ندارند  را  تامین  توان  می شوند چون 
در صنعت  نقدینگی  مشکل گردش  احمدی نژاد  آقای  دولت  زمان  از 

از  نامحسوس.  اما کمتر و  بود  از آن هم  خودرو فراوان شد، قبل 
دلیل  به  نقدینگی در صنعت خودروسازی  بعد گردش  به  آن دوران 

را  گردش  در  سرمایه  اینکه  مثل  شد  گرفته  که  نابجایی  تصمیمات 
و در کشورهای دیگر در جاهای  ثابت محبوس کردند  در سرمایه 

کردند،  نابجایی  سرمایه گذاری  و  کردند  ایجاد  کارخانه  مختلف 
از  نطفه  آن  و  به وجود آمد  قطعه سازی  نقدینگی در  مشکل گردش 
عمیق تر  و  عمیق تر  آمدیم،  جلوتر  هر چه  و  شد  موقع گذاشته  همان 

از قطعه سازان  بسیاری  باال می رود  این شدت  به  ارز  قیمت  شد. وقتی 
و  از دست می دهند  را  تأمین  توان  قطعه سازان کوچک  به خصوص 

می شوند. خارج  میدان  از  بتدریج 
در صنعت  ما  متاسفانه  کرد:  تصریح  فعال صنعت خودرو  این 

در  و  بیشتر  در صنعت خودرو  هستیم،  انحصار  قطعه دچار  و  خودرو 
را  قطعه  صنعت  شده  گرفته  که  تصمیماتی  با  ولی  کمتر.  قطعه  صنعت 
فنی  از رشد  باعث جلوگیری  هم  انحصار  این  بردند.  این سمت  به  نیز 
با  قطعاً  و گران فروشی شده.  و هم موجب خودکامگی  است  و کیفی 
قطعه سازان  وقتی  شد  هم خواهد  بیشتر  انحصار  این  ارزی  شرایط  این 

آنهایی  می مانند  باقی  که  آنهایی  می شوند  خارج  دایره  از  کوچک 
می کنند،  را گسترده تر  و آن  دارند  را  ارتباطات خود  هستند که 
باعث  این  این حوزه را هم گسترش می دهند که  در واقع فساد 

شد. نیز خواهد  این حوزه  پیش  از  بیش  به هم ریختگی 
به هر حال در  نظر من  به  پارادوکسی که  متذکر شد:  شهریاری 

به طوری  باال می رود  قیمت ها  این است که  آن گیر خواهند کرد 
قشر  است،  تومان رسیده  میلیون   ۱۵۰ به حدود  پراید  قیمت  االن  که 

یعنی  بخرد؟  را  آن  تا  کند  کار  باید  و ضعیف جامعه چقدر  آسیب پذیر 
یعنی خریداری  است،  مردم گرفته شده  از  عمال قدرت خرید خودرو 
بن بست  در  که  اقتصادی کشور  مسائل  بقیه  مثل  داشت  نخواهد  وجود 

وقتی  بن بست گیر خواهند کرد.  در  مورد هم  این  در  گیر می کند 
این موضوع  می آید که  پایین  هم  تیراژ خودرو  خریدار کم می شود 
پایین می آورد،  را  باال می برد و هم کیفیت آن  را  قیمت خودرو  هم 
داشت  نخواهد  مشتری  که  باالتر  قیمت  و  پایین تر  کیفیت  با  خودرو 
میلیون   ۲۰۰  ۱۵۰- پراید  بخرند.  را  تا آن  ندارند  پول  چراکه مردم 

سازندگان  دست  روی  تومانی  میلیون  صد  چند  سمند  یا  تومانی 
می ماند.

راه صنعت  بر سر  که  است  بن بست هایی  اینها  تصریح کرد:  وی 
اضمحالل   یکی  نمی ماند  باقی  بیشتر  راه  دو  دارد،  خودرو وجود 

نه فقط  بین بردن آن است و دیگری که  از  کامل صنعت خودرو و 
است  نیاز  نیز  اقتصادی  بخش های  بقیه  برای  بلکه  خودرو  صنعت  برای 
به  این  از  غیر  راهکاری  و  است  وابسته  به بخش سیاسی موضوع  اینکه 

و  نخواهد داشت. درگیری هایی که در خارج داریم  نظر من وجود 
ناعادالنه  تحریم های  است،  بسته  ما  روی  به  دیگر  درهای کشورهای 
راضی  را  دیگر کشورها  است  توانسته  آن  اقتصادی  قدرت  و  آمریکا 

اتحادیه ی  اینکه  با  نشوند.  تراکنش  و  معامله  وارد  ما  با  که  این کند  به 
را  بازی  تنهایی  به  آمریکا  بماند  باقی  برجام  در  می خواست  اروپا 

بتوانیم  باید  ما  کند.  بیشتر  و  بیشتر  را  فشار  توانسته  و  زده  هم  به 
کنیم  بازارگشایی  و  ببریم  مرزهای کشور  از  خارج  به  را  محصوالتمان 

است. مسدود  سیاسی  مسائل  دالیل  به  راهکار  این  متاسفانه  ولی 

مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به مزایای مهم و متعدد تقویت 
حکمرانی در حوزه ریال اعالم کرد: حکمرانی بدون بهره برداری حداکثری از 

اطالعات مربوط به حوزه ریال، مشابه »حکمرانی با چشمان بسته« است.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی با انتشار گزارشی با عنوان 

»ارتقای حکمرانی در حوزه ریال: مروری بر تکالیف قانونی دستگاهها« با اشاره 
به مزایای مهم و متعدد تقویت حکمرانی در حوزه ریال و وظایف نهادهای 

مختلف برای تحقق این موضوع اعالم کرد: حکمرانی بدون بهره برداری 
حداکثری از اطالعات مربوط به حوزه ریال، مشابه »حکمرانی با چشمان بسته« 

است.
در بخش »چکیده« گزارش مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه 
حکمرانی حوزه ریال یکی از عرصه  های حکمرانی است که در چند دهه ی 
گذشته کمتر مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی کشور قرار گرفته، آمده 

است: »بر اساس محور نوزدهم از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام 
معظم رهبری، شفافیت اقتصادی یکی از مهمترین راهبردهای سیاست گذاری 

کشور است؛ بر اساس این بند از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی »شفافیت 
اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا 

بخصوص در حوزه پولی و ارزی« به عنوان یک راهبرد بلند مدت برای 
سیاست گذاران اقتصادی در نظر گرفته شده است«.

*خسارت سنگین وارد شده به کشور بخاطر کم توجهی به حکمرانی 
در حوزه ریال

بازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر اینکه کم توجهی به راهبردهای 
پیشگیرانه جهت جلوگیری از اقدامات و فعالیت های فسادزا موجب شده است 

تا بجای حذف زمینه های فساد، برای کشف آن، هزینه های قابل توجهی در 
فرایند رسیدگی قضایی به اقتصاد کشور تحمیل  شود، به ذکر برخی از مصادیق 
این موضوع پرداخته است که عبارتند از: »برای مثال در محتویات پرونده یکی 

از مفسدین اقتصادی سالهای اخیر آمده است که این فرد ۱7۰ هزار تراکنش 
مالی در قالب ۲۱9 حساب متعلق به اشخاص حقیقی مختلف به ارزش ۱4 هزار 

میلیارد تومان داشته است.
این معضل در ارتباط با اغلب مشاغل هم وجود دارد و تراکنش های 

مرتبط با فعالیت های شغلی، با حساب های شخصی انجام می شود و رهگیری 
آن دشوار است. مهم تر آنکه بخشی از فعالیت های اشخاص حقوقی نیز از 

طریق حساب های شخصی اشخاص حقیقی انجام میشود.
همچنین در سالهای اخیر، هزاران حساب بانکی متعلق به اشخاص فوت 
شده و شرکت های منحل شده در حال فعالیت بوده و نیز گردش های وجوه 

هزاران میلیارد ریالی با حساب های کودکان خردسال یا اشخاص مسن در 
حال انجام است.

همچنین گردش مالی عمده اقدامات تروریستی و اقدامات مجرمانه اعم 

از قاچاق کاال، مواد مخدر و ارز، فروش ارز صادراتی خارج از ضوابط بانک 
مرکزی و... در نظام مالی کشور انجام می شود و حاکمیت، خود را از ظرفیت 
اطالعات قابل استفاده از تراکنش های بانکی و حکمرانی که از طریق آن قابل 

اعمال است، محروم کرده است«.
*مزایای مهم و متعدد تقویت حکمرانی در حوزه ریال

این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه حکمرانی بدون بهره برداری 
حداکثری از اطالعات مربوط به حوزه ریال، مشابه »حکمرانی با چشمان بسته« 
است، اعالم کرده است: »خوشبختانه در سال های اخیر این رویکرد به تدریج 

تغییر کرده است و در حال حاضر یکی از مهم ترین برنامه های اقتصادی کشور 
تقویت حکمرانی در حوزه ریال است. منظور از حکمرانی در حوزه ریال آن 

است که حاکمیت از ظرفیت هایی که نظام پرداخت ریالی و اطالعات موجود در 
تراکنش های بانکی برای اداره کشور ایجاد می کند، استفاده کند. این امر مستلزم 
ایجاد و تکمیل زیرساخت های اطالعاتی، قوانین و قواعد در نظام های بانکی، 

مالیاتی و مبارزه با پولشویی است که به حاکمیت این امکان را می  دهد که:
اوالً، تراکنش های خارج از نظام بانکی )انجام معامالت با اسکناس، ارز و 

سکه و ظهرنویسی چک(  را محدود کند،
ثانیاً، در ارتباط با هر تراکنش بانکی، از اطالعات هویتی، مکانی و 

اقتصادی فرستنده و گیرنده وجه مطلع باشد،
ثالثاً، در ارتباط با تراکنشهای با مبالغ قابل توجه، دقیقاً بداند هدف از انجام 

تراکنش چه بوده است؛
رابعاً، بتواند با استفاده از اطالعات به دست آمده، حقوق عامه، اعم از 

دریافت مالیات قانونی و جلوگیری از اقدامات مجرمانه )اعم از پولشویی و تامین 
مالی اقدامات تروریستی( و جلوگیری از اعمال سوداگرانه را پیگیری نماید.

به تعبیر دیگر می توان گفت تقویت حکمرانی در حوزه ریال می تواند 
فضای اقتصادی کشور را شفاف تر کرده و ظرفیت سیاست گذاری و مدیریت 

اقتصادی را ارتقاء می دهد. افزایش شفافیت اقتصادی به تسهیل نظارت بر 
فعالیت های بانک ها و موسسات مالی، جلوگیری از فرار مالیاتی و بهبود 

تراز بودجه ای، فراهم کردن امکان اخذمالیات های تنظیمی، مبارزه با فساد 
اقتصادی، مبارزه عملی با پولشویی در داخل کشور و تامین مالی فعالیت های 
تروریستی و به تبع افزایش امنیت ملی، اصالح نظام حمایتی کشور به منظور 
کاهش اختالف طبقاتی، کنترل و ساماندهی بازارها، مبارزه با قاچاق کاال و 

حمایت از تولید داخل کمک می کند و منجر به اثربخشی بیشتر اقدامات در این 
حوزه ها خواهد شد«.

*مهمترین قوانین و مقررات مصوب برای تقویت حکمرانی در حوزه 
ریال

در ادامه گزارش مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه در سالهای 
گذشته قوانین و مقررات متعددی در این حوزه توسط مجلس شورای اسالمی، 

دستگاههای مختلف دولتی، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، شورای عالی 
مبارزه با پولشویی، شورای پول و اعتبار و ... تصویب شده، آمده است: »قانون 

اصالح قانون صدور چک، بند )ح( تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۳98، قانون 
پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، اصالح قانون مبارزه با پولشویی و آیین 

نامه اجرایی آن و دستورالعمل شفافیت تراکنش های اشخاص، نمونه هایی از 
تحوالت قانونی و مقرراتی اخیر در حکمرانی ریال هستند که وظیفه اصلی 

ارکان حاکمیت، اعم از مجلس شورای اسالمی و نهادهای نظارتی، پیگیری 
اجرایی شدن آنهاست؛ عالوه بر این موارد، استقرار نظام مالیات بر مجموع 

درآمد شخصی)PIT( می تواند نقش موثری در افزایش شفافیت اقتصادی 
داشته باشد«.

در پایان بخش »چکیده« گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: 
»موضوع قابل توجه آنکه حکمرانی در حوزه ریال نیازمند زیرساخت اطالعاتی 

کامل، فراگیر، به روز و در دسترس در حوزه های مختلف، اعم از اطالعات 
هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارتباطات آنها، اطالعات اقتصادی اعم از 

شغل و درآمد ، اطالعات اقامتی ، اطالعات مالی و بانکی، اطالعات دارایی ها 
و مبادالت آنها و... است. همچنین زیرساخت به اشتراک گذاری امن اطالعات 

موجود بین ذی نفعان، و نیز استفاده از فناوری های پیشرفته اعم از داده کاوی، 
هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و... جهت تحلیل و نتیجه گیری از انبوه 

اطالعات موجود، امری ضروری است«.
*چهار نهاد محوری برای تقویت حکمرانی در حوزه ریال

در بخش »بیان مسئله« گزارش این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه نظام 
بانکی، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و مرکز اطالعات مالی کشور در 

حکمرانی ریال از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار هستند، آمده است: »نظام 
بانکی کشور یکی از مهم ترین بازیگران در حوزه حکمرانی پول و نیز مرکز 

اصلی گردش ریال است. عالوه بر این در میان مجموعه نهادهای موجود، نقش 
بی بدیلی بخصوص در تولید، ثبت و به اشتراک گذاری اطالعات تراکنش های 

بانکی میان سایر نهادهای ذی ربط دارد.
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران نیز به عنوان نهاد ناظر بر مجموعه 

تعامالت نظام بانکی کشور نظارت می کند و ضمن دریافت اطالعات دقیق 
عملیات بانکی و محاسبه شاخص های نظارتی شبکه بانکی، نقش واسط را میان 

نظام بانکی و سایر نهادهای دریافت کننده اطالعات شبکه بانکی ایفا می کند.
سازمان امور مالیاتی نیز یکی از نهادهایی است که از اطالعات تولید شده 

در نظام بانکی به منظور دستیابی به اهداف مالیاتی خود استفاده می کند؛ در 
صورتی که این اطالعات در توالی زمانی و قالب مناسبی در اختیار سازمان امور 

مالیاتی قرار گیرند، امکان اخذ مالیات با حداقل هزینه، کمترین دخالت نیروی 
انسانی و نیز کمترین خطا برای سازمان امور مالیاتی فراهم خواهد شد.

مرکز اطالعات مالی کشور یکی دیگر از نهادهای مصرف کننده 

اطالعات تراکنش های مالی است؛ این نهاد یکی از مهمترین نهادهای 
تامین کننده امنیت اقتصادی کشور است که مجموعه ای از اطالعات را  از 

نهادهای گزارش دهنده مشمول قانون مبارزه با پولشویی دریافت و شاخص 
ریسک اشخاص را محاسبه و مطابق ضوابط تعیین شده در این قانون با آن ها 

برخورد می کند«.
*وظایف چهار بخش محوری تقویت حکمرانی در حوزه ریال

مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر اینکه بهره گیری از اطالعات 
تراکنش های مالی کشور بدلیل بهبود شفافیت اقتصادی می تواند نقش موثری 

در پیشگیری از بروز فساد داشته باشد، اعالم کرده است: »بطور خالصه 
حکمرانی در حوزه ریال الزم است حداقل در چهار بخش دنبال شود:

-۱ دستگاه های حاکمیتی متولی سامانه های اطالعاتی: به معنای تکمیل 
سامانه های مرتبط با اطالعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارتباطات 

آنها، اطالعات اقتصادی اعم از شغل و درآمد ، اطالعات اقامتی، اطالعات مالی 
و بانکی، اطالعات دارایی ها و مبادالت آنها و... و همچنین به اشتراک گذاری 

این اطالعات بین دستگاههای ذی ربط.
-۲ نظام بانکی: به معنای حصول اطمینان از شناسایی کامل مشتریان بانکی 

و مسدود شدن حسابهای بانکی فاقد هویت مجاز معتبر، تمایز بین حسابهای 
تجاری )مرتبط با فعالیت شغلی( و حساب های شخصی در بهره مندی از 

خدمات بانکی، برقراری ارتباط درگاه های پرداخت با اطالعات اقتصادی و 
اقامتی دارندگان و نیز رعایت رویه های مبارزه با پولشویی.

-۳ نظام مبارزه با پولشویی: به معنای اجرای ضوابط و مقررات مبارزه با 
پولشویی مبتنی بر تحلیل تراکنش های مالی.

-4 نظام مالیاتی-حمایتی: به معنای اصالح رویه های محاسبه و اخذ مالیات 
و نیز تخصیص بهینه درآمدهای مالیاتی با بهره گیری از اطالعات تراکنش های 
مالی، که بستری برای حمایت های هدفمند و دقیق از خانوارهای نیازمند نیز ایجاد 

می کند«.در بخش »جمع بندی« گزارش بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به 
اینکه در سال های اخیر بویژه در سال ۱۳98 زیرساخت های قانونی مهمی در 
خصوص تولید، تجمیع و استفاده از اطالعات اقتصادی به ویژه بهره گیری از 

ظرفیت اطالعات تراکنش های بانکی برای ارتقای حکمرانی در زمینه های 
مختلف اعم از حوزه بانکی، حوزه اصالح نظام مالیاتی و نیز حوزه مبارزه 

با پولشویی ایجاد شده، آمده است: »استفاده از این زیرساخت های قانونی و 
بهره برداری از ظرفیت های ایجاد شده در مجموع می تواند شفافیت اقتصادی را 
به میزان قابل توجهی ارتقا داده و در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا بخصوص در حوزه پولی جلوگیری 
کند. در صورتی که قوانین و اصالحات پیشنهادی به مرحله اجرا برسد و نظام 

تولید، تجمیع و تحلیل اطالعات در حوزه های ذکر شده حاکم شود، حکمرانی 
اقتصادی بویژه حکمرانی ریال به مرحله جدیدی از پیشرفت خواهد رسید«.

علیرضا اصغرزاده- بیشترین سقف تسهیالت 
مسکن، مربوط به مسکن یکم زوجین خانه  اولی 

۳۰۰ میلیون تومان است. اگر متقاضی خرید 
خانه ای در ارزان ترین منطقه شهر تهران باشید؛ 

وام مسکن، قیمت حدود ۱۰ متر از آن را پوشش 
می دهد!

به گزارش صدای اصالحات، با ۳۰۰ میلیون 
تومان که مبلغ وام پرداختی مسکن به زوجین 
است چند متر از یک خانه را می توان خرید؟ 

حداقل متراژ موردنیاز یک زوج جوان ۵۰ الی 
۶۰ متر است و با این مقدار وام آن ها توان خرید 

یک خانه را نخواهند داشت.
* وام 300 میلیونی چقدر از قیمت 

یک خانه را پوشش می دهد؟
بر همین اساس احمدرضا سرحدی، 

کارشناس حوزه مسکن در خصوص میزان وام 
پرداختی خرید مسکن در شرایط کنونی بازار 
مسکن گفت: میزان وام پرداختی به یک زوج 
جهت خرید مسکن پرداخت می شود با توجه 

به اعالم حداقل قیمت هر مترمربع آپارتمان 
در تهران که حدود ۲4 میلیون تومان تخمین 

زده شده است. این وام به هیچ عنوان برای خرید 
مسکن کافی نیست.

این کارشناس حوزه مسکن اظهار داشت: 
وام مسکنی که قرار است به یک زوج پرداخت 

شود که به تازگی هم مبلغ آن را زیاد کردند 
و آن را به ۳۰۰ میلیون تومان رساندند با توجه 
به اینکه مسئولین اعالم کردند متوسط قیمت 
هر متر خانه در تهران ۲4 میلیون تومان است 

به هیچ عنوان برای خرید خانه کافی نیست.
او در ادامه افزود: با ۳۰۰ میلیون تومان که 
مبلغ وام پرداختی مسکن به زوجین است چند 

متر از یک خانه را می توان خرید؟ حداقل متراژ 
موردنیاز یک زوج جوان ۵۰ الی ۶۰ متر است 

و با این مقدار وام آن ها توان خرید یک خانه را 
نخواهند داشت.

* تسهیالت مسکن دردی از مردم 
دوا نمی کند!

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر الزام 
انجام کار هایی در بازده زمانی کوتاه و بلندمدت 
تصریح کرد: با توجه به شرایط کنونی نمی توان 

برنامه ریزی به صورت کوتاه مدت انجام داد 
به طور مثال یکی از برنامه های کوتاه مدت 

پرداخت وام ودیعه بود که پیش از پرداخت 
وام باعث افزایش اجاره بها از سوی مالکان شد 

درنتیجه در بازه کوتاه مدت به علت سنگین 

بودن مسکن به عنوان یک کاال نمی توان هیچ 
اقدام مؤثری انجام داد بلکه باید در میان مدت 
و بلندمدت پروژه هایی را اجرایی کنند که هم 

مسکن استیجاری درون آن قرار بگیرد و هم 
مسکن های ارزان قیمت همانند مسکن مهر را 

درون خود جای دهد.
سرحدی با تأکید بر وجود ایرادات مسکن 

مهر اظهار کرد: مسکن مهر دارای ایرادات بسیار 
زیادی بود، اما اصول آن درست بود و درواقع 

همان چیزی را مطرح می کرد که در اصل چهل 
سوم قانون اساسی مبنی بر الزام ایجاد امکانات 
حداقلی همچون مسکن توسط دولت صورت 

گیرد.
وی با اشاره به لزوم حمایت از اقشاری که 

زیر متوسط قرار دارند گفت: باید دولت مسکن 
حمایتی ایجاد کند؛ حمایت از اقشاری که زیر 
متوسط هستند چراکه اقشار متوسط رو به باال 

می توانند احتیاجات مسکنی خود را تأمین کنند 
و همچنین برای زوج های جوان هم باید مسکن 

ویژه ساخته شود و این مسکن های ویژه باید 
به گونه موقتی باشد چراکه در دنیا هم چنین 
رویه ای وجود دارد که به صورت موقت به 

افرادی که نیاز به مسکن دارند خانه تعلق 
می گیرد و ما هم باید با همین رویه پیش برویم 

نمی توان تافته جدا بافته ای باشیم.
این کارشناس اقتصادی افزود: یکی از 

راهکارهای دولت برای تأمین بودجه تهیه و 
ایجاد مسکن حمایتی استفاده از مالیات هایی 

است که قرار بود بر خانه های خالی ببندند که 
هنوز هم به تصویب نرسیده است. بایستی از 

طریق دریافت این مالیات ها و کمک های دولتی 
بر واگذاری زمین ارزان قیمت به سازندگان یا 
تعاونی ها برای ایجاد مسکن اقتصادی فکری 
شود و این پروژه ها ساخته و به طور موقت به 

زوج ها داده شود.
وی در پایان بابیان راهکار هایی برای 

کاهش قیمت مسکن گفت: در زمان بلندمدت 
هم می توان شهر های تازه و شهرک هایی را در 

اطراف مرکز شهرها به گونه ای که دسترسی 
آسان باشد احداث و ایجاد کرد. اگر اقتصاد 
راه بیفتد فشاری که بر روی مسکن قرار دارد 

کم می شود همچنین بخش عمده ای از بازار که 
اکنون دست سوداگران است برداشته می شود 

این سوداگران افرادی هستند که خانه ای را 
خریداری می کنند نه برای استفاده بلکه برای 
سرمایه گذاری و حفظ ارزش پولشان و اگر 

اقتصاد راه بیفتد بخش های دیگر تولید حرکت 
کند این فشار از روی خریدوفروش مسکن 

برداشته می شود و مسکن راحت تر و ارزان تر هم 
نصیب مردم می شود. این عوامل زنجیره به هم 

پیوسته ای است.
* افزایش 91.7 درصدی قیمت 

مسکن بنا بر گزارش بانک مرکزی
اما به راستی چرا خرید خانه این روزها 

این قدر دشوار شده؟ چرا هیچ یک از طرح های 
دولت نتوانسته مشکالت مسکن مردم را به 

حداقل برساند؟
بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی 

از معامالت مسکن شهر تهران در شهریورماه 
سال ۱۳99، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای 
واحد مسکونی تهران به ۲4 میلیون و ۲9۰ هزار 

تومان رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال 
قبل به ترتیب معادل ۵.۱ و 9۱.7 درصد افزایش 

نشان می دهد.
بر اساس این گزارش در شهریورماه سال 

جاری تعداد معامالت حوزه مسکن تهران بالغ بر 
8 هزار و 4۰۰ واحد بود که نسبت به ماه قبل ۶.8 

درصد کاهش در پی داشت. 
در میان واحدهای مسکونی تهران در 

شهریورماه 99، خانه های بیش از ۱۵ سال به 
نسبت سال های گذشته با اقبال بیشتری مواجه 

شدند. 
*بیشترین معامالت در کدام مناطق 

تهران بود؟
از میان مناطق ۲۲ گانه تهران نیز منطقه 

۵ با ۱۵.4 درصد بیشترین معامالت را به خود 
اختصاص داده است و مناطق ۱۰ و ۲ نیز 

رتبه های بعدی را به خود اختصاص می دهد، 
سهم حدوداً ۵۰ درصدی ۶ منطقه ثروتمند تهران 
از معامالت مسکن شهریورماه، نشان دهنده عدم 

توانایی ورود دهک های پایین جامعه به بازار 
مسکن است. 

از سویی بنا بر آمار خام سامانه ثبت 
معامالت امالک و مستغالت، قیمت متوسط 

هر متر مسکن در منطقه یک تهران با ۵۵ میلیون 
تومان، گران ترین منطقه پایتخت و منطقه ۱8 
نیز با متوسط قیمت هر متر ۲۰ میلیون تومان 

ارزان ترین نقطه تهران محسوب می شود. 
*تحوالت بازار مسکن تهران در 6 

ماهه نخست
بنا بر گزارش بانک مرکزی در ۶ ماهه 

نخست سال 99، با افزایش حدوداً 7۰ درصدی 

معامالت مسکن نسبت به سال 98 مواجه بوده ایم 
و با میانگین قیمت هر مترمربع ۱9 میلیون و 9۰۰ 
هزار تومان، قیمت مسکن در تهران در طی یک 

سال با ۵۶.7 درصد افزایش داشته است. 
*اجاره بها 30 درصد گران تر شد!

بررسی شاخص کرایه مسکن در سال جاری 
نیز نشان دهنده این است که در تهران و کل 

مناطق شهری در شهریورماه سال ۱۳99، اجاره بها 
۲7.۳ و ۳۰.۱ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل 

گران تر شده است. بر اساس همین گزارش و 
با استناد به اعداد و ارقام آن می توان گفت که 

حتی وام ودیعه مسکن هم برای سکونت موقتی 
نه دائم نیز بی اثر می باشد.

با افزایش نرخ اجاره بها از ابتدای امسال 
و اعتراض بسیار زیاد متقاضیان به دلیل رشد 

چشمگیر قیمت های اجاره دولت تصمیم گرفت 
وام اجاره مسکن به متقاضیان پرداخت کند. 

تسهیالتی که هنوز بعد از گذشت ۳ ماه از زمان 
پرداخت آن بسیاری از متقاضیان نتوانسته اند از 
آن بهره مند شوند. تسهیالت وام ودیعه مسکن 
در قالب سه مدل ۵۰، ۳۰ و ۱۵ میلیون تومانی 

پرداخت می شود و اقساط وام ۵۰ میلیونی برای 
تهرانی ها ۵4۰ هزار تومان، وام ۳۰ میلیونی برای 
شهرهای بزرگ ۳۲۵ هزار تومان و سایر شهرها 
۱۶۰ هزار تومان است. نرخ سود این تسهیالت 
۱۳ درصد بوده و مستأجر تنها سود این وام را 

پرداخت می کند و اصل وام پایان سال به بانک 
برگشت داده می شود.

منابعی که دولت برای این تسهیالت در نظر 
گرفت. حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بود که 

بر همین اساس وزارت راه و شهرسازی اعالم 
کرد مجبوریم دریافت کنندگان این تسهیالت 

را اولویت بندی کنیم،  بنابراین برای حدود ۶۰۰ 
هزار نفر این تسهیالت در نظر گرفته شده است.

* شکل گیری بازار سیاه 
خریدوفروش کد رهگیری مالک و 

مستأجر
همین شرایط باعث شد که بازار سیاه ایجاد 

شود به طوری که بسیاری از مالکان و مشاوران 
امالک اقدام به فروش کد رهگیری کنند و از 

طرف دیگر سخت گیری بانک ها ازجمله داشتن 
دو یا سه ضامن برای پرداخت این تسهیالت 

باعث گله مندی مستأجران شده است.
*جای پرداخت انواع وام، تورم 

کنترل شود
فرشید پور حاجت دبیر کانون سراسری 

انبوه سازان کشور، بابیان اینکه تا زمانی که 
بازار به ثبات نرسد پرداخت وام های استیجاری 

و خرید مسکن نمی تواند کمک چندانی به 
خانواده ها و اقشار متوسط و یا کم درآمد داشته 

باشد گفت: تورم در حال حاضر افسارگسیخته و 
کسی را یارای مهار و کنترل آن نیست.

او ادامه داد: تصور می کنم این طرح ها تنها 
در حد یک مُسکن موقتی عمل می کنند و چاره 

حل بیماری حاد اقتصاد کنونی نیست.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان توضیح 

داد: اقتصاد کشور در حوزه های مسکن و  تولید 
نیاز به یک جراحی اساسی دارد که در شرایط 
کنونی برنامه ای برای از سوی نهاد های متولی 

دیده نمی شود.
پور حاجت اظهار کرد: اصوالً با چنین 
روش هایی نمی توانیم بازار را کنترل کنیم، 

زیرا اقتصاد بر دو اصل عرضه و تقاضا استوار 
است. در حال حاضر این توازن در حوزه تولید 
و به تبع آن اجاره به هم خورده است با بخشنامه 
و طرح های فوری به تنهایی قادر به حل معضل 

مسکن نیستیم.
پور حاجت همچنین درباره کد رهگیری 

گفت: دریافت کد رهگیری هم یک بروکراسی 
دیگر بر روند پر از پیچ وخم بروکراسی اداری 

تسهیالت مسکن است.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان تأکید کرد: 

اساساً سازمان ها، ادارات و مؤسسات دولتی 
عادت کرده اند برای پرداخت یا ارائه خدمات 

چندین نوع موانع و  گلوگاه ایجاد کنند.
* آرزوی محال خرید خانه!

به هر ترتیب بسیاری از کارشناسان معتقدند 
که این بازار با پرداخت تسهیالت چه در 

حوزه مسکن چه در حوزه اجاره نمی تواند به 
ساماندهی برسد و عنوان می کنند قیمت مسکن 

تنها زمانی کنترل می شود که شرایط کلی اقتصاد 
کشور بهبود پیدا کند. در بخش مسکن دو عامل 
زمین و مصالح ساختمانی باعث افزایش قیمت ها 

می شود. 
به گزارش صدای اصالحات، کارشناسان 
حوزه مسکن معتقدند در کالن شهرها با کمبود 

زمین مواجه هستیم و طبیعتاً نرخ ها در این 
حوزه همواره صعودی بوده است. همچنین 

مادامی که شاهد تورم در همه بخش ها ازجمله 
مصالح ساختمانی باشیم رشد قیمت مسکن 

اجتناب ناپذیر است که در این شرایط باید عنوان 
کرد که خانه دار شدن به آرزوی محال شده! 

اوراق بدهی دولت خریدار ندارد!

دالر 30 هزار تومانی چه بر سر 
خودروسازی کشور می آورد؟

حکمرانی با چشمان کامال بسته؛
اداره کشور بدون استفاده از اطالعات گردش پول غیرممکن است

از مردم دوا نمی کند!تسهیلات مسکن دردی گزارش صدای اصالحات از غیرممکن شدن خرید خانه؛
وام300میلیونیچقدرازقیمتیکخانهراپوششمیدهد؟
افزایش91.7درصدیقیمتمسکنبنابرگزارشبانکمرکزی
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هدی پاشازاده، پیشکسوت 
استقالل می گوید انتظار قهرمانی 
از این تیم در حال حاضر کمی 

غیرمعقول به نظر می رسد و باشگاه 
برای دستیابی به موفقیت به زمان 

بیشتری نیاز دارد. گفتگوی او با ایلنا 
را می خوانید:

شرایط استقالل را چطور پیش 
بینی می کنید؟

با توجه به شرایطی که پیش آمد، 
بعد از رفتن فرهاد مجیدی، گزینه های 

مختلفی برای سرمربی گری استقالل 
مطرح شد اما در نهایت محمود فکری 

به عنوان سرمربی آبی پوشان معرفی 
شد و به نظرم اتفاق خوبی افتاد و 

هوادران باید حمایت کنند چون نام 
استقالل برای ما مهم است و هر کسی 

هم بیاید ما از او حمایت می کنیم و 
امیدوارم آن فردی که می آید، بتواند 

خواسته هواداران که قهرمانی است 
را برآورده کند. ما حضور این کادر 
فنی جدید را به فال نیک می گیریم 
و امیدوارم که بتواند نتایج الزم را 

کسب کنند.
از نقل و انتقاالت راضی هستید؟
  شاکله تیم در حال حاضر تقریبا 

حفظ شده است و این برای کادر فنی 
بسیار خوب است. دغدغه فکری در 

حال حاضر این است که بازیکنان 

هماهنگی الزم را داشته باشند. چند 
بازیکن هم چنان حضورشان درهاله ای 

از ابهام است و بهتر است بازیکنان 
کلیدی استقالل در تیم ماندنی شوند. 
االن پنجره نقل و انتقاالتی بسته شده 

است و امیدوارم با پرداخت بدهی 
شفر، پنجره باز شود و قراردادها 

ثبت شود. با آمدن بازیکنان جدید و 
حضور بازیکنان باتجربه و قدیمی تیم، 

امیدوارم استقالل خوبی را در فصل 
آینده ببینیم. 

به نظر شما فکری در استقالل 
موفق می شود؟

کار بسیار سخت است. نساجی با 
استقالل تفاوت زیادی دارد. استقالل 

حاشیه های منحصر به فرد خود را 
دارد و هواداران انتظار زیادی از 

استقالل دارند و با توجه به شاکله ای 
که استقالل دارد، قهرمانی دور از 

دسترس نیست. هواداران هم همیشه 
حسن نیت خود را نشان دادند و 

امیدوارم حمایت هواداران به قهرمانی 
استقالل در لیگ ختم شود. هواداران 

در این مدت سختی های زیادی 
کشیدند و آرزو می کنم که کادر فنی 
جدید بتواند خواسته های هواداران را 

برآورده کنند. قهرمانی استقالل در 
فصل آینده، هدیه ناچیزی است که 

می توانیم به هواداران هدیه کنیم.

مشکالت مالی نگران کننده 
نیست؟

مشکالت مالی همیشه برای 
استقالل بوده است اما به نظرم 

پرداخت مطالبات دیاباته یکی از 
کارهای مهم هیات مدیره بود. 

مرحله بعدی پرداخت مطالبات شفر 
است که باید پرداخت شود. من این 
عقیده را دارم که اگر کادر مدیریت 

بتواند مهره های کلیدی استقالل را 
حفظ کند، می شود برای فصل  آینده 

چشم انداز خوبی را دید.
هواداران انتظار موفقیت دارند؟

ما خوشبین هستیم چون هوادارانی 
داریم که بهترین هواداران دنیا هستند 

و همیشه با ظلم مبارزه کردند و 
خواستند حرف خود را بزنند. من 

آینده خوبی برای استقالل می بینم به 
شرطی کادر فنی بتواند عملکرد خوبی 
داشته باشد و حاشیه ها را مدیریت کند 

و بتواند سیستمی را در تیم پیاده کند 
که بتواند در رقابت های لیگ برتر 

عملکرد مورد تاییدی داشته باشد. در 
قرعه کشی رقابت های لیگ برتر، قرعه 

خوبی به ما افتاده است و تیم باید در 
نیم فصل اول امتیازات الزم را کسب 

کند تا در نیم فصل دوم تمرکز الزم 
برای قهرمانی استقالل وجود داشته 

باشد.

تیم فوتبال پرسپولیس در حالی خود را برای 
بیستمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال آماده 
می کند که در چهار دوره گذشته این بازی ها به 

قهرمانی رسیده و با صعود به فینال رقابت های لیگ 
قهرمانان ۲۰۲۰ آسیا خط و نشان جدی برای رقیبان 
داخلی خود پیش از شروع مسابقات کشیده است.

تیمی که با تمام حاشیه های پیرامون خود 
بابت محرومیت از حضور در نقل و انتقاالت فصل 

جاری لیگ برتر توانست عملکرد خوبی در تابستان 
داشته باشد.

جذب هفت بازیکِن یحیی قبل از 
محرومیت

باشگاه پرسپولیس با حکم فیفا به دلیل عدم 
پرداخت مطالبات برانکو ایوانکوویچ، از حضور در 
نقل و انتقاالت فصل جاری محروم شد. محرومیتی 

که طبق نامه فیفا از ۲۲ شهریورماه اعمال شد اما 
سرخپوشان توانستند بازیکنان مدنظر سرمربی خود 

را قبل از این تاریخ جذب کرده و انتقال آنها را ثبت 
و قطعی کنند.

حامد لک، عیسی آل کثیر، احسان پهلوان، 
میالد سرلک، علی شجاعی، آرمان رمضانی و سعید 

آقایی هفت بازیکن جدید پرسپولیس در تابستان 
بودند که با نظر مستقیم یحیی گل محمدی جذب 

شده و به پرسپولیس آمدند.
خروجی های رکورددار!

علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران 
که در زمستان سال گذشته با باشگاه رویال آنتورپ 

بلژیک قرارداد امضا کرد قبل از اتمام نوزدهمین 
دوره لیگ برتر، جمع شاگردان یحیی را ترک کرد 
تا دیگر در چارچوب دروازه پرسپولیس قرار نگیرد. 
او که با این تیم به پیراهن شماره یک تیم ملی رسید 

رکوردهای مختلفی را از خود به عنوان دروازه بان 
پرسپولیس در لیگ برتر ایران ثبت کرد.

همچنین علی علیپور بهترین گلزن پرسپولیس 
در تاریخ رقابت های لیگ برتر و لیگ قهرمانان 

آسیا نیز تصمیم به لژیونر شدن گرفت تا در تابستان 
از جمع سرخپوشان پایتخت پس از کسب چهار 

قهرمانی متوالی جدا شده و به ماریتیمو پرتغال 
بپیوندد.

مهدی ترابی نیز که گل ها و پاس گل هایش 
در لیگ برتر نوزدهم تاثیر زیادی در قهرمانی 

پرسپولیس داشت به العربی قطر پیوست تا هواداران 
این تیم را نگران حضور در ادامه رقابت های لیگ 

قهرمانان ۲۰۲۰ کند.
رفتن هایی که خیلی زود توسط بازیکنان جدید 

این تیم برطرف شد. عملکرد تازه واردهای سرخ 

در ادامه رقابت های لیگ قهرمانان آسیا که به طور 
متمرکز در کشور قطر برگزار شد تاثیر زیادی روی 

موفقیت این تیم داشت تا کمتر هواداری پس از 
تجمع در روزهای ابتدایی نقل و انتقاالت تابستانی 

نسبت به عملکرد مسئوالن باشگاه در جذب بازیکن 
و اجازه خروج به سه بازیکن تاثیرگذار این تیم 

اعتراض کند.
مازادهای محجوب یحیی برای 

پرسپولیس
قطعاً محمد انصاری و محسن ربیع خواه کم 

حاشیه ترین بازیکنان این تیم در چند سال اخیر 
محسوب می شوند. دو بازیکنی که در دوران 
حضور برانکو ایوانکوویچ در راس کادر فنی 

پرسپولیس همواره در ترکیب اصلی حضور داشتند 
اما یحیی گل محمدی پس از آخرین مصدومیت 

آنها تصمیم به کنار گذاشتن هر دو بازیکن آرام 
پرسپولیس گرفت. انصاری و ربیع خواه که قابلیت 
حضور در چند پست مختلف را دارند قرار است 

ظرف روزهای آینده پس از توافق با باشگاه 
پرسپولیس به تیم دیگری رفته و فوتبال خود را 

دنبال کنند.
تک مثل لک!

بوژیدار رادوشوویچ دروازه بان کروات 
پرسپولیس هرگز نتوانست پس از جدایی علیرضا 

بیرانوند انتظارات را برآورده کند. او که چهار فصل 
متوالی منتظر حضور در ترکیب اصلی به عنوان 

گزینه نخست کادر فنی بود عملکرد پر فراز و نشیبی 
داشت تا یحیی گل محمدی را از آینده چارچوب 

دروازه پرسپولیس نگران کند.
از این رو سرمربی سرخپوشان سراغ حامد 

لک رفت تا دروازه بان فصل گذشته ماشین سازی 
تبریز با وجود تمام حاشیه های سال های اخیر خود به 

تمرینات پرسپولیس اضافه شود.
دروازه بانی که چندین بار باعث نجات دروازه 
این تیم در ادامه بازی های لیگ قهرمانان آسیا شد. 
لک در طول هفت بازی که از دروازه پرسپولیس 

حفاظت کرد تنها دو گل از روی نقطه پنالتی 
دریافت کرد. کلین شیت های تاثیرگذار او سبب 
شد تا پرسپولیس به عنوان قهرمان منطقه غرب به 

فینال لیگ قهرمانان آسیا برسد و خیال یحیی را برای 
لیگ برتر بیستم هم راحت کند.

مدافعان آلترناتیو و خستگی ناپذیر
آمارهای پرسپولیس در سال های اخیر نشان 
می دهد استحکام باالی خط دفاعی این تیم تاثیر 
زیادی در مسیر قهرمانی های متوالی داشته است. 

شجاع خلیل زاده پس از کش و قوس های 

فراوان در آستانه امضای متمم مالی قرارداد خود 
با پرسپولیس است تا در این تیم بماند. مدافعی که 

پس از سال های دوری از اردوهای تیم ملی به جمع 
ملی پوشان بازگشت تا باالخره نمایش ایده آل او با 

پیراهن پرسپولیس پاداش ویژه ای را برایش به همراه 
داشته باشد.محمدحسین کنعانی زادگان، سیدجالل 

حسینی، مهدی شیری و سعید آقایی و احسان 
حسینی دیگر مدافعان این تیم را تشکیل خواهند 

داد. لیستی که در صورت نماندن محمد نادری نیز 
نشان از قدرت باالی این تیم در خط دفاعی دارد. 

ضمن اینکه سیامک نعمتی نیز بارها به عنوان مدافع 
در ترکیب پرسپولیس قرار گرفته تا بازیکنان این 

تیم نشان از توانایی خود برای حضور در چند پست 
مختلف را به رخ کادر فنی خود بکشند. دردسر 
شیرینی که یحیی می تواند در مواقع ضروری از 

آن بهره ببرد.
ترافیک میانی پرسپولیس

بشار رسن یکی از بهترین بازیسازهای 
پرسپولیس در سال های اخیر بوده است. هافبک 

تیم ملی عراق که همچنان درگیر پیشنهاد القطر قطر 
برای پیوستن به این تیم است یک فصل دیگر با 

پرسپولیس قرارداد دارد تا مسئوالن باشگاه و کادر 
فنی این تیم به هیچ وجه حاضر به جدایی یکی از 

خالق ترین بازیکنان خط میانی خود نشوند.
همچنین کمال کامیابی نیا، احمد نوراهلل ی، 

وحید امیری، سعید حسین پور و امید عالیشاه 
دیگر هافبک های پرسپولیس را در فصل گذشته 
تشکیل دادند که با آمدن میالد سرلک، احسان 

پهلوان و علی شجاعی قوی تر از قبل شده اند. تعداد 
زیاد بازیکنان این تیم در خط میانی می تواند گل 

محمدی را برای انتخاب یازده بازیکن اصلی خود 
در لیگ برتر دچار مشکل کند.

خط حمله پرهیجان!
عیسی آل کثیر یکی از خریدهای پرسپولیس 

در تابستان محسوب می شد که توانست در ادامه 
بازی های لیگ قهرمانان آسیا با دوندگی بی امان 

و گلزنی های خود نقش زیادی در موفقیت تیمش 
داشته باشد. مهاجم سرخپوشان که به دلیل شادی 

پس از گل خود در بازی با پاختاکور ازبکستان 
در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا با 
محرومیت سنگین ۶ ماهه از سوی AFC به دلیل 
آنچه توهین نژاد پرستی تلقی شده بود روبرو شد.
محرومیتی که شوک عجیبی به پرسپولیس 

داد اما این تیم در نبود آل کثیر در بازی نیمه نهایی 
خود مقابل النصر عربستان نیز توانست توسط 

مهدی عبدی به گل برسد تا دیدار دو تیم در پایان 
۱۲۰ دقیقه با تساوی یک - یک به اتمام رسیده 
و پرسپولیس در ضربات پنالتی موفق به شکست 

نماینده عربستان و صعود به فینال شود.
آل کثیر در صورت عدم بخشش از سوی 

AFC نمی تواند پرسپولیس را در دیدارهای 
داخلی لیگ برتر نیز همراهی کند تا سرخپوشان 
پایتخت به بازیکنانی نظیر آرمان رمضانی، مهدی 

عبدی، امیر روستایی و آریا برزگر برای گلزنی دل 
خوش کند.

تکامل برای رسیدن به پنجمین قهرمانی
واژه های جدید در مسیر تکرار مکررات 

قهرمانی را پرسپولیس می تواند وارد فوتبال باشگاهی 
 Glut ایران کند. تیمی که بعد از پوکر به دنبال

)رسیدن به پنجمین قهرمانی( است. پنجمین قهرمانی 
در لیگ برتر که می تواند رکوردهای فوتبالی را در 
ایران جابجا کند. تیمی که با تمام فراز و نشیب های 
مدیریتی لیست کاملی از بازیکنان ایده آل هر مربی 

را در اختیار دارد.

مدیرعامل  سعادتمند،  احمد  اقدام 
قرارداد  تمدید  در  استقالل  پیشین 

تیم  این  در  گذشته  فصل  که  بازیکنانی 
تابستان  رسیدن  فرا  با  و  داشتند  حضور 

بود  رسیده  پایان  به  همکاری شان  مهلت 
و  نقل  بازار  مثبت  پیشامدهای  از  ابتدا 
اخبار  امروز  اما  می شد  تلقی  انتقاالت 

به گوش  بار  این  در  ناامید کننده ای 
می رسد.

شد  مشخص  که  بود  گذشته  هفته 
مدافع جدید  عنوان  به  روزبه چشمی 

ام صالل قطر معرفی شده است و  تیم 
خبر  این  نیست.  استقالل  بازیکن  دیگر 
را  استقالل  هواداران  در حالی  عجیب 
از  پیش  قبل  هفته  شوکه کرد که چند 

قهرمانان  لیگ  بازی  برای  استقالل  اینکه 
از  یکی  کند، چشمی  سفر  قطر  به  آسیا 
سعادتمند  با  هتل  در  که  بود  بازیکنانی 

شد  گفته  و  یادگاری گرفت  عکس 
برای یک  به صورت رسمی  قراردادش 

است. شده  تمدید  دیگر  فصل 
چشمی  یکطرفه  قرارداد  فسخ  از  بعد 

به گوش می رسد که  استقالل حاال  با 
می توانند  هم  تیم  این  دیگر  بازیکن  دو 
استقالل در  برای  راحتی جدا شوند.  به 

که  بود  اهمیت  حائز  انتقاالت  و  نقل 
حفظ  را  خود  گذشته  فصل  بازیکنان 

چندان  قراردادها  تمدید  ظاهراً  اما  کند 
نیست. در حال حاضر  قرص و محکم 
دو  اسماعیلی  فرشید  و  دانشگر  محمد 

بندهای  شد  مشخص  که  هستند  بازیکنی 
محکمی  تضمین  نمی تواند  قراردادشان 
پوشان  آبی  با  آنها  ادامه همکاری  برای 

باشد.
تابستان  در  که  اسماعیلی  قرارداد  در 

همینطور  و  تبریز  تراکتور  توجه  مورد 
در کمال  بود  گرفته  قرار  قطری  تیم های 
در  قراردادی  فسخ  بند  هیچگونه  تعجب 

بازیکن  این  و  است  نشده  گرفته  نظر 
بگیرد  به جدایی  تصمیم  که  زمان  هر 

نخواهد  او وجود  پیش روی  مانعی  هیچ 
می تواند  هم  دانشگر  همینطور  داشت. 
داشته  به جدایی  تصمیم  که  زمان  هر 

به  تیم را ترک کند چرا که  این  باشد 
هزار   ۵۰ قرارداد  بند فسخ  نظر می رسد 

خواهان  که  باشگاه هایی  برای  دالری 
پرداختی  غیرقابل  رقم  باشند  او  جذب 

. نیست
سیدحسین  همراه  به  بازیکن  دو  این 
نظر  زیر  تمرینات  شروع  از  پس  حسینی 
انضباطی  کمیته  سوی  از  فکری  محمود 

دلیل  به  و  فراخوانده شدند  باشگاه  به 
 ۱۰ اندازه  به  قطر  فرودگاه  اتفاقات 

قراردادشان جریمه شده اند.  از  درصد 
بازیکنان  این  برای  باشگاه  سخت  جریمه 

به رو  رو  با واکنش جدی  مطمئنا 
آنها  اتفاق  این  با  باید دید  و  می شود 
باشگاه  با  همکاری  ادامه  به  همچنان 
را  دیگری  تصمیم  یا  می دهند  ادامه 

کرد. خواهند  اتخاذ 

رقابت های مقدماتی 
جام جهانی ۲0۲۲ / پرو ۲ - برزیل ۴

خوش شانسی پرسپولیس در روزهای 
جریمه خطرناک سه بازیکن استقالل؛ پرالتهاب/دست یحیی در پوست گردو نماند

دانشگر و اسماعیلی می توانند بروند!

بازیکنان کلیدی استقالل 
باید در تیم ماندنی شوند

گزارش

پاشازاده:

ورزش

 به نقل از رسانه رسمی باشگاه پرسپولیس، محسن ربیع خواه بازیکن جنگنده تیم فوتبال پرسپولیس قرارداد خود 
را با باشگاه امروز فسخ کرد.ربیع خواه که از سال 9۵ پیراهن پرسپولیس را به تن کرده بود بعد از 4 عنوان قهرمانی 

لیگ برتر و یک نائب قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا از جمع سرخ پوشان جدا شد.برای این بازیکن ارزنده و با 
اخالق در ادامه راه آرزوی موفقیت می کنیم.

ربیع خواه از پرسپولیس جدا شد


